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ATA DA DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA  SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1 

CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE 2 

ESTADUAL DE CAMPINAS. Aos vinte e três dias do mês de outubro de dois mil e 3 

dezenove, às quatorze horas, na Sala Multiuso do Instituto de Geociências, realizou-se 4 

a Reunião Ordinária da Congregação sob a Presidência do Diretor, Professor Doutor 5 

Sergio Luiz Monteiro Salles Filho, e com a presença dos seguintes membros: 6 

Professores Doutores Márcio Cataia, Alfredo Borges de Campos, Raul Reis Amorim, 7 

Flávia L. Consoni de Mello, Wanilson Luiz Silva, Emilson Pereira Leite, Roberto Greco, 8 

Ticiano José Saraiva dos Santos, Marko Synésio Alves Monteiro, os representantes 9 

discentes Leticia Correa, Brenda Gaia e Felipe Lopes D’Attoma e os representante dos 10 

servidores técnicos e administrativos Dailto Silva e Érica Martini Tonetto. O senhor 11 

presidente menciona as seguintes justificativas de ausência: Professores Doutores 12 

Álvaro Penteado Crósta, Maria José Maluf de Mesquita, Ricardo Perobelli Borba e o 13 

representante discente Matheus Gonçalves da Silva. O senhor presidente diz que há 33 14 

itens na pauta, sendo dois deles da pauta suplementar. Itens de 1 a 8 e 32 para 15 

homologação e Itens 9 a 33 para aprovação, com destaque obrigatório do item 10. O 16 

conselheiro Raul Reis Amorim solicita o destaque do item 1. O senhor presidente verifica 17 

que não há mais destaques e coloca em votação os 33 itens, exceto os Itens 1 e 10 que 18 

estão em destaque. Itens aprovados.  O senhor diretor explica que o Item 1 refere-se à 19 

Ata da consulta para escolha do Coordenador do Curso de Graduação em Geografia e 20 

do Coordenador de Curso de Graduação em Geologia, mandato outubro de 2019 a 21 

outubro de 2021. O senhor presidente explica que será um coordenador para cada curso 22 

de Graduação do Instituto, ou seja, um coordenador para o curso de Geografia e um 23 

coordenador para o curso de Geologia. Item aprovado. O Item 10 é a relação dos 24 

servidores contemplados no processo de progressão da Carreira Paepe 2019, já com a 25 

distribuição dos recursos. O senhor presidente explica que o Instituto está seguindo a 26 

recomendação da PRDU ao contemplar todos os níveis da carreira, quais sejam, 27 

fundamental, médio e superior. Não é obrigatório, mas é uma recomendação da PRDU 28 

e a comissão de avaliação dos servidores resolveu segui-la. O diretor explica que, além 29 

deste primeiro critério, já aceito, será necessário pelo menos mais um. Prossegue 30 

dizendo que há uma segunda proposta, que segue a proporcionalidade. O segundo 31 

critério é complementar ao primeiro, então, a proporcionalidade possível em função do 32 

limite de recurso será buscada em relação ao número de candidatos por nível. 33 

Atendendo a esses dois critérios, seria possível a promoção do primeiro colocado do 34 

nível fundamental, do primeiro e do segundo do nível médio e do primeiro, segundo e 35 
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terceiro do nível superior, com uma sobra de R$283,73. O senhor presidente enfatiza 36 

que é isso que está em votação. Item 10 aprovado. Com isso, o professor Sergio Salles 37 

encerra a Ordem do Dia e abre o Expediente. Esclarece que a sra. Rita Karasawa se 38 

retirou da sala durante essa discussão porque ela é parte interessada na promoção. Cita 39 

que a professora Aline Pascoalino está sendo indicada pelo DGEO para a comissão de 40 

informática e comunicação do Instituto. Outro assunto é que a Direção assumiu 41 

recentemente o tema da Política de Laboratórios do IG, que estava sendo tratado 42 

anteriormente pelo Professor Alfredo na coordenação do GT Laboratório. A partir do 43 

documento do GT a Direção está fazendo vários alinhamentos. A ideia é que os 44 

departamentos avaliem essa documentação e que os comentários sejam apresentados 45 

na próxima reunião do CID. Com a aprovação no CID, a intenção é que esse documento 46 

seja aprovado na próxima reunião da Congregação. Outro informe, sobre o RTI – 47 

Reserva Técnica Institucional da Fapesp. Este ano o instituto recebeu o valor de R$ 43 48 

mil, e conforme aprovado na Congregação anteriormente e também pela própria 49 

Fapesp, esse dinheiro será utilizado para complementar a verba necessária para a 50 

implantação do Laboratório de Realidade Virtual. O senhor presidente agradece a todos 51 

os envolvidos nos trabalhos das Olimpíadas de Geografia. Agradece aos participantes 52 

do evento Geosudeste, organizado pelo professor Wagner Amaral e também à 53 

Comissão avaliadora dos relatórios dos funcionários que se inscreveram para a 54 

progressão na carreira Paepe. Nada mais havendo a ser tratado na reunião, o Senhor 55 

Presidente declara encerrados os trabalhos e, para constar, eu Camila Medeiros Aguilar 56 

lavrei a presente ata. Campinas, quatro de março de dois mil e vinte. 57 
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COMISSÃO CENTRAL DE GRADUAÇÃO/PRG 

13083-970 - Campinas - São Paulo - Brasil 

W: (55- 19) 3521-488314884 

ccg@reitoria.unicamp.br 

ASSUNTO: ALTERAÇÃO REGIMENTO GERAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

PARECER CCG N° 006/2019 

A COMISSÃO CENTRAL DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE CAMPINAS, na sua 293a Reunião Ordinária, realizada em 27/06/2019, 

manifestou-se favorável por unanimidade, a proposta da Subcomissão Permanente de 

Legislação e Normas de alteração do Regimento Geral dos Cursos de Graduação: 

Artigo 22- alteração do parágrafo 1~· Artigo 87- alteração da forma de classificação, 

alteração do Caput, alteração do parágrafo 2~ inclusão de legenda; Artigo 88 -

inclusão de legendas,· Artigo 89 - alteração do parágrafo 2°, alteração da forma de 

classificação, inclusão de legendas, conforme anexo. 

À Secretaria Geral, para as providências. 

Campinas, 27 de junho de 2019. 

Presidente da Comissão Central de Graduação 

44 Fls. 3

cvelasco
Retângulo



ATUAL PROPOSTO 

F I s. No _;\:..::o~éc,..--:::-"7"=
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(alteração do parágrafo 1°) 

Art. 22. Cada curso de graduação pode Art. 22. ( ... ) 
ter mais de uma habilitação/ênfase. 

§1° O aluno matriculado em curso com 
mais de uma habilitação/ênfase, poderá 
optar por uma habilitação/ênfase 
secundária, desde que previsto no 
Catálogo dos Cursos de Graduação e com 
autorização da Coordenadoria de Curso 
quando esta o exigir. 

§1° O aluno matriculado em curso com 
mais de uma habilitação/ênfase, poderá 
optar por uma habilitação/ênfase 
secundária. Nos períodos de matrícula é 
facultada a opção por uma 
Habilitação/Ênfase, ou a sua troca, de 
acordo com o disposto no Currículo 
Pleno do curso, desde que previsto no 
Catálogo dos Cursos de Graduação e com 
autorização da Coordenadoria de Curso 
quando esta o exigir. 

§2° Quando o aluno matriculado em §2° ( ... ) 
habilitação/ênfase primária e secundária 
concluir uma delas, a não concluída será 
considerada como reingresso, de acordo 
com o art. 8°, inciso IV, alínea a. 

Art. 87. A classificação dos candidatos no 
processo de remanejamento interno será 
feita por ordem decrescente do valor de C 
definido pela fórmula: ' 

C = CRP x CP x CPP 

Onde: 

(alteração da forma de classificação, 
alteração do Caput, alteração do 
parágrafo 2°, inclusão de legenda) 

Art. 87. A classificação dos candidatos no 
processo de remanejamento interno será 
feita por ordem decrescente do valor do 
CRP: 

C-=--CRP-x--C·P-x-CPP 

Onde: 

CRP é o Coeficiente de Rendimento 
Padronizado, tal como definido no § 2° do 
Artigo 41. 

§1° A prova de aptidão, para os 
candidatos classificados nos cursos que a §1° ( ... ) 
requerem, deve avaliar os conhecimentos 
habilidades e competências, segund~ 
critérios da Comissão de Graduação e 
será aplicada sob a responsabilidade das 
respectivas Coordenadorias de Curso. 

§2° Para os cursos que requerem a Prova §2° Para os cursos que requerem a Prova 
de aptidão a classificação final dos de aptidão a classificação final dos 
candidatos será feita de acordo com candidatos será feita de acordo com 
critérios definidos pela Comissão de critérios definidos pela Comissão de 
Graduação dos cursos, levando em Graduação dos cursos, levando em 
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consideração o valor de C e o resultado da consideração o valor do CRP e o resultado 
Prova de Aptidão. da Prova de Aptidão. 

Art. 88. Após classificação dos candidatos 
para o processo de remanejamento interno 
segundo as prioridades estabelecidas no 
art. 84 e, em seguida, àquelas dispostas 
no art. 87, o aluno será remanejado para o 
maior semestre S, obedecendo às 
seguintes condições: 

I - existência de vagas; e 

11 - possuir CPP maior ou igual ao CP do 
curso pretendido até o semestre anterior 
(S-1) àquele no qual será alocado. 

Parágrafo único. No caso de alocação 
para o 2° semestre de um curso, será 
considerado 50% do CPP exigido para o 
primeiro semestre. 

Seção 111 

Da Complementação de Currículo para 
Alunos Formados pela Unicamp 

Art. 89. Existindo vagas, após encerrado o 
processo de remanejamento interno, serão 
analisadas as inscrições de alunos 
formados pela Unicamp para 
complementação de currículo em outro 
curso. 

(inclusão de legendas) 

Art. 88. ( ... ) 

1-( ... ) 

li - ( ... ) 

Onde 

CPP é o Coeficiente de Progressão do 
curso pretendido 

CP é o Coeficiente de Progressão 

Parágrafo único. ( ... ) 

Seção 111 

Da Complementação de Currículo para 
Alunos Formados pela Unicamp 

(alteração do parágrafo 2°, alteração da 
forma de classificação, inclusão de 
legendas) 

Art. 89. ( ... ) 

§1° Serão aceitas as inscrições se a §1o ( ... ) 
projeção de integralização para o curso 
pretendido for cumprida em até 50% 
(cinquenta por cento) do prazo máximo de 
integralização sugerido no currículo pleno 
correspondente ao semestre da vaga 
existente. (Aprovado na CCG de 
11/04/2019) 
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§2° Validada a inscrição, a classificação §2° Validada a inscrição, a classificação do 
do candidato será feita por ordem candidato será feita por ordem 
decrescente do valor de C, definido pela decrescente do valor do CRP. 
fórmula: 

C=CRPxCPPm 

Onde: 

C-=-CRP--X····G.PPm 

CRP é o Coeficiente de Rendimento 
Padronizado, tal como definido no § 2° do (Legendas agora estão após o 
Artigo 41; parágrafo 3°) 

CPPm é o maior Coeficiente de 
Progressão do curso pretendido, calculado 
a partir dos catálogos vigentes. 

§3° Após classificação dos candidatos 
para o processo de complementação de 
currículo o aluno poderá ser alocado para 
o maior semestre S, desde que: 

I - existam vagas para os alunos 
classificados; e 

§30 ( ... ) 

11 - seu CPP seja maior ou igual ao CP do 1- ( ... ) 
curso pretendido até o semestre anterior 
(S-1) àquele ao qual será alocado. 11- ( ... ) 

Onde: 

CRP é o Coeficiente de Rendimento 
Padronizado, tal como definido no § 2° do 
Artigo 41; 

CP é o Coeficiente de Progressão ; 

CPP é o Coeficiente de Progressão do 
curso pretendido. 
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PROC. N°. 01 P-07487/1988 
INTERESSADO: REITORIA 
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coMISSÃO CENTRAL DE GRADUAÇÃO/PRG 
13083-970- Campinas -São Paulo- Brasil 

'li: (55- 19} 3521-4883/4884 
ccg@reitoria.unicamp.br 

ASSUNTO: ALTERAÇÃO REGIMENTO GERAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

PARECER CCG N° 12/2019 

A COMISSÃO CENTRAL DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE CAMPINAS, na sua 297a Reunião Ordinária, realizada em 28/11/2019, 

aprovou por unanimidade a proposta da Subcomissão Permanente de Legislação e 

Normas, de adequação do Regimento Geral dos Cursos de Graduação, conforme 

Parecer SPLN 09/2019. 

À SG - CEPE para as providências. 

Campinas, 29 de novembro de 2019. 

Profa. D . 1ana Marlorano Amaral 
Presidente da Comissão Central de Graduação 
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SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE LELISGAÇÃO E 

NORMAS DA CCG 

UNICAMP 13083-970 - Campinas - São Paulo - Brasil 

(55 - 19) 3521-4884 

PARECER SPLN n° 09/2019 

Trata-se do encaminhamento de adequações para o Regimento Geral dos 

Cursos de Graduação, deliberadas pela Subcomissão Permanente de 

Legislação e Normas da CCG. 

• Artigo 28- alteração do inciso 111. 

ATUAL PROPOSTO 

Art. 28. Além dos campos de atividades Art. 28. ( ... ) 
descritos no art. 27, são definidos os 
seguintes campos complementares, 
necessários às atividades do Sistema de 
Controle Acadêmico, não representando 
atividades de aprendizagem: 

I - Sala de Aula (código SL) -este campo 
indica o total de horas semanais realizadas 
em salas de aula ou laboratórios, para fins 
de administração dos espaços formais de 
atividades de ensino. Ele representa a 
soma dos números de horas semanais das 
atividades nos vetores T + L a serem 
efetivamente realizadas em salas de aula 
ou laboratórios. A critério da unidade, o 
número de horas aula no campo P poderá 
ser incluído na somatória do campo SL; 

11 - Número de Semanas (código NS) -
este campo indica o número de semanas 
previstas para o oferecimento da 
disciplina. Excepcionalmente, este número 
de semanas poderá ser diferente daquele 
previsto pelo Calendário Escolar. Nesse 
caso, a Coordenadoria de Curso 
responsável pela disciplina deverá 
apresentar à Diretoria Acadêmica um 
plano de oferecimento desta disciplina que 
seja coerente com o oferecimento das 
demais disciplinas do curso no período e 
que proponha um número de semanas que 
respeite os prazos previstos para o 
período letivo no Calendário Escolar; 
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111 - Créditos (código C) - este campo 
indica o total de créditos da disciplina, 
definido pela parte inteira do valor dado 
pela seguinte expressão: C = NS x 
(T+L+P+O) /15. 

Fls. N° lo9 -""""'-----
Proc. N° 
Rub~-----

111 - Créditos (código C) - este campo 
indica o total de créditos da disciplina, 
definido pela parte inteira do valor dado 
pela seguinte expressão: C = NS x 
(T+L+P+PE+O+OE) /15. 

Também encaminha, adequações que se fazem necessárias em virtude das 

últimas alterações aprovadas pela Deliberação CONSU-A-022/2019, de 

06/08/2019, em que há ajustes: 

• Artigo 57- alteração do paragrafo 4°; 

• Artigo 62- alteração do caput; 

• Artigo 70- alteração da fórmula; 

ATUAL 

Art. 57. O Plano de Desenvolvimento das Art. 57.( ... ) 
disciplinas que exigem a realização de 
Exame deverá especificar: 

I - média parcial mínima que dispense o 
aluno da realização do referido Exame. 
Essa média não poderá ser inferior a 5,0 
(cinco) e nem superior a 7,0 (sete); e 

11 - média parcial mínima que permita ao 
aluno realizar o referido Exame. Essa 
média mínima especificada no Plano de 
Desenvolvimento não poderá ser superior 
a 2,5 (dois inteiros e cinco décimos). 

§1° Quando não houver regras 
específicas estabelecidas pela 
Congregação da Unidade, os critérios 
descritos nos incisos I e 11 deste artigo 
serão determinados pelo professor 
responsável e aprovados pela 
Coordenadoria do Curso, conforme 
descrito no §3° do art. 13. 

§2° Para a realização do exame final o 
aluno deverá obter a frequência mínima 
estabelecida para a disciplina e atender as 
disposições dos incisos I e 11 do art. 57. 

PROPOSTO 
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§3° O método utilizado para o cálculo da 
média parcial e da nota final (que combine 
a média parcial e nota do exame) deverá 
estar especificado no Plano de 
Desenvolvimento da disciplina. 

§4° O Plano de Desenvolvimento da 
disciplina deve informar se o exame final 
substituirá a avaliação no dia de faltas 
abonadas pelo inciso V do artigo 71. 

Art. 62. O aproveitamento de estudos em 
disciplinas pode ser concedido desde que 
haja similitude entre os programas e 
compatibilidade de carga horária, 
conforme art. 27, incisos I a IV. 

§1° Quando o número de horas cursadas 
for inferior a 50% (cinquenta por cento) da 
carga horária da disciplina cuja 
equivalência é pretendida, o 
aproveitamento não pode ser concedido. 

§2° Quando o número de horas cursadas 
for igual ou superior a 50% (cinquenta por 
cento) e inferior a 75% (setenta e cinco por 
cento) da carga horária da disciplina cuja 
equivalência é pretendida, exige-se do 
aluno a aprovação em um exame de 
avaliação. 

§3° Mesmo que haja similitude entre os 
programas e que o número de horas 
cursadas seja igual ou superior a 75% 
(setenta e cinco por cento) da carga 
horária da disciplina, cuja equivalência é 
pretendida, a Coordenadoria de Curso 
responsável pela disciplina pode exigir do 
aluno a aprovação em um exame de 
avaliação. 

§4° O exame de avaliação na disciplina 
cuja equivalência é pretendida é realizado 
em data estabelecida pela Coordenadoria 
de Graduação e não deve exceder o 
próximo período fixado no Calendário 
Escolar para os exames. 

§5° O aluno deve tomar conhecimento por 
escrito, da data fixada para o exame de 
avaliação, na secretaria de Graduação do 
curso responsável pelas disciplinas 
envolvidas. 

§6° Em caso de aproveitamento de 
estudos concedido entre disciplinas da 
Unicamp não declaradas como 
equivalentes e sem a realização de exame 
de avaliação, o aproveitamento será 

Fls. w !lo 
Proc. N° __ _ 
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§4° O Plano de Desenvolvimento da 
disciplina deve informar se o exame final 
substituirá a avaliação no dia de faltas 
abonadas pelo inciso V do artigo 72. 

Art. 62. O aproveitamento de estudos em 
disciplinas pode ser concedido desde que 
haja similitude entre os programas e 
compatibilidade de carga horária, 
conforme art. 27, incisos I a VIII. 
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considerado como Alteração Curricular, a 
qual deverá ser aprovada pelas 
Congregações das Unidades de Ensino 
responsáveis pelas mesmas. 

§7° Para os casos deferidos, cuja origem 
seja a combinação de duas ou mais 
disciplinas cursadas em outra IES ou na 
própria Unicamp, a coordenadoria deverá 
informar o percentual utilizado das cargas 
horárias das disciplinas de origem. 

Seção IX 

Do Relatório de Integralização Curricular 

Art. 70. O Relatório de Integralização 
Curricular, expedido pela Diretoria 
Acadêmica, é o documento que apresenta 
a situação do aluno com referência ao 
currículo de seu curso, habilitação/ênfase, 
limite para integralização curricular e 
contém: 

I - o Coeficiente de Progressão (CP), 
conforme disposto no art. 68 da Seção VIl; 

11 - o Coeficiente de Progressão Futuro 
(CPF) que considera o aluno aprovado nas 
disciplinas em que se encontra 
matriculado; 

111 - o Coeficiente de Rendimento (CR), 
conforme disposto na Seção VI, ar. 67; 

IV - a classificação do aluno em sua turma 
(CT) ou no seu curso será feita levando-se 
em consideração a seguinte fórmula: 

Onde: 
CP = Coeficiente de Progressão; 

CPE = Coeficiente de Progressão 
Esperado da Turma do aluno (conforme 
artigo 49A da Seção VIl); 

CRP = Coeficiente de Rendimento 
Padronizado; ( §2° do art. 41 da Seção 
111); 

NC = Número de Períodos Cursados. 

CT= 

F I s. No--=-' ~.;..!1 ___ _ 

::>roc.~

Rub.~---

C.cp J X rCRPI 
LcPEj lNcj 
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o Coeficiente de Rendimento 
Padronizado do aluno (CRP), conforme 
disposto no §2° do art. 41 da Seção 111; 

11 - o Coeficiente de Rendimento Médio 
(CRM) é o resultado da soma dos 
Coeficientes de Rendimento dos alunos de 
uma turma dividido pelo número de alunos 
da turma; 

111 - as disciplinas já cursadas, em 
andamento e que faltam para conclusão 
do curso; 

IV - o número de créditos já cumpridos e o 
número de créditos que faltam para a 
conclusão do curso, habilitação/ênfase; 

V - a legenda explicativa dos códigos 
utilizados no documento; 

§1° Os itens que compõem este 
documento podem ser alterados a critério 
da Comissão Central de Graduação 
(CCG). 

§2° Referente ao inciso IV, quando o 
aluno ultrapassar o número de períodos da 
proposta para cumprimento do currículo 
pleno, o CPE será considerado 1 ,0. 

§3° Para se determinar o cálculo do CPE 
só serão considerados os períodos 
efetivamente cursados. 

Encaminhe-se à CCG para providências. 

Fls. N°_11_:1._ ___ _ 

Proc. N° ___ _ 

Rub .Cf """F------

25.11.2019 

Pro~oCouto 
Relatora da Subcomissão Permanente de Legislação e Normas da CCG 

Pró-Reitoria de Graduação/UNICAMP 
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À SG para providências 

Fls. ,\ ~~ 
PROCQOI-P-0748711988 

Rub. -~ 

Trata-se de propostas de alteração no RGCG aprovadas pela CCG, de acordo com o 

Parecer CCG 006/2019 e Parecer CCG 012/2019 (fls.103 e 107- VOL IV) 

Resumo das alterações: 

• Artigo 22- alteração do parágrafo 1~· 

• Artigo 28- alteração do inciso 111,· 

• Artigo 57- alteração do parágrafo 4~· 

• Artigo 62- alteração do caput,· 

• Artigo 87- alteração da forma de classificação, alteração do Caput, 

alteração do parágrafo 2~ inclusão de legenda; 

• Artigo 88- inclusão de legendas; 

• Artigo 89 - alteração do parágrafo 2~ alteração da forma de 

classificação, inclusão de legendas. 

16.12.2019 
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ATUAL 

Art. 22. Cada curso de graduação pode ter 
mais de uma habilitação/ênfase. 

§1° O aluno matriculado em curso com mais de 
uma habilitação/ênfase, poderá optar por uma 
habilitação/ênfase secundária, desde que 
previsto no Catálogo dos Cursos de Graduação 
e com autorização da Coordenadoria de Curso 
quando esta o exigir. 

§2° Quando o aluno matriculado em 
habilitação/ênfase pnmária e secundária 
concluir uma delas, a não concluída será 
considerada como reingresso, de acordo com o 
art. ao, inciso IV, alínea a. 

Art. 28. Além dos campos de atividades 
descritos no art. 27, são definidos os seguintes 
campos complementares, necessários às 
atividades do Sistema de Controle Acadêmico, 
não representando atividades de aprendizagem: 

Fls. W H<.t 
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PROPOSTO 

(alteração do parágrafo 1°) 

Art. 22. Cada curso de graduação pode ter 
mais de uma habilitação/ênfase. 

§1° O aluno matriculado em curso com mais de 
uma habilitação/ênfase, poderá optar por uma 
habilitação/ênfase secundária. Nos períodos 
de matrícula é facultada a opção por uma 
Habilitação/Ênfase, ou a sua troca, de acordo 
com o disposto no Currículo Pleno do curso, 
desde que previsto no Catálogo dos Cursos de 
Graduação e com autorização da 
Coordenadoria de Curso quando esta o exigir. 

§2° Quando o aluno matriculado em 
habilitação/ênfase pnmária e secundária 
concluir uma delas, a não concluída será 
considerada como reingresso, de acordo com o 
art. ao, inciso IV, alínea a. 

(alteração do inciso 111) 

Art. 28. Além dos campos de atividades 
descritos no art. 27, são definidos os seguintes 
campos complementares, necessários às 
atividades do Sistema de Controle Acadêmico, 
não representando atividades de aprendizagem: 

I - Sala de Aula (código SL) - este campo indica I - Sala de Aula (código SL) -este campo indica 
o total de horas semanais realizadas em salas o total de horas semanais realizadas em salas 
de aula ou laboratórios, para fins de de aula ou laboratórios, para fins de 
administração dos espaços formais de administração dos espaços formais de 
atividades de ensino. Ele representa a soma atividades de ensino. Ele representa a soma 
dos números de horas semanais das atividades dos números de horas semanais das atividades 
nos vetores T + L a serem efetivamente nos vetores T + L a serem efetivamente 
realizadas em salas de aula ou laboratórios. A realizadas em salas de aula ou laboratórios. A 
critério da unidade, o número de horas aula no critério da unidade, o número de horas aula no 
campo P poderá ser incluído na somatória do campo P poderá ser incluído na somatória do 
campo SL; campo SL; 

11 - Número de Semanas (código NS) - este 11 - Número de Semanas (código NS) - este 
campo indica o número de semanas previstas campo indica o número de semanas previstas 
para o oferecimento da disciplina. para o oferecimento da disciplina. 
Excepcionalmente, este número de semanas Excepcionalmente, este número de semanas 
poderá ser diferente daquele previsto pelo poderá ser diferente daquele previsto pelo 
Calendário Escolar. Nesse caso, a Calendário Escolar. Nesse caso, a 
Coordenadoria de Curso responsável pela Coordenadoria de Curso responsável pela 
disciplina deverá apresentar à Diretoria disciplina deverá apresentar à Diretoria 
Acadêmica um plano de oferecimento desta Acadêmica um plano de oferecimento desta 
disciplina que seja coerente com o oferecimento disciplina que seja coerente com o oferecimento 
das demais disciplinas do curso no período e das demais disciplinas do curso no período e 
que proponha um número de semanas que que proponha um número de semanas que 
respeite os prazos previstos para o período respeite os . prazos previstos para o período 
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letivo no Calendário Escolar; 

111 - Créditos (código C) - este campo indica o 
total de créditos da disciplina, definido pela 
parte inteira do valor dado pela seguinte 
expressão: C= NS x (T+L+P+O) /15. 

Fls. w ,~cs 
---~-
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letivo no Calendário Escolar; \..., 

111 - Créditos (código C) - este campo indica o 
total de créditos da disciplina, definido pela 
parte inteira do valor dado pela seguinte 
expressão: C= NS x (T+L+P+PE+O+OE) /15. 

(alteração do parágrafo 4°) 

Art. 57. O Plano de Desenvolvimento das Art. 57. O Plano de Desenvolvimento das 
disciplinas que exigem a realização de Exame disciplinas que exigem a realização de Exame 
deverá especificar: deverá especificar: 

I - média parcial mínima que dispense o aluno 
da realização do referido Exame. Essa média 
não poderá ser inferior a 5,0 (cinco) e nem 
superior a 7,0 (sete); e 

11 - média parcial mínima que permita ao aluno 
realizar o referido Exame. Essa média mínima 
especificada no Plano de Desenvolvimento não 
poderá ser superior a 2,5 (dois inteiros e cinco 
décimos). 

§1° Quando não houver regras específicas 
estabelecidas pela Congregação da Unidade, os 
critérios descritos nos incisos I e 11 deste artigo 
serão determinados pelo professor responsável 
e aprovados pela Coordenadoria do Curso, 
conforme descrito no §3° do art. 13. 

§2° Para a realização do exame final o aluno 
deverá obter a frequência mínima estabelecida 
para a disciplina e atender as disposições dos 
incisos I e 11 do art. 57. 

§3° O método utilizado para o cálculo da média 
parcial e da nota final (que combine a média 
parcial e nota do exame) deverá estar 
especificado no Plano de Desenvolvimento da 
disciplina. 

§4° O Plano de Desenvolvimento da disciplina 
deve informar se o exame final substituirá a 
avaliação no dia de faltas abonadas pelo inciso 
V do artigo 71. 

I - média parcial mínima que dispense o aluno 
da realização do referido Exame. Essa média 
não poderá ser inferior a 5,0 (cinco) e nem 
superior a 7,0 (sete); e 

11 - média parcial mínima que permita ao aluno 
realizar o referido Exame. Essa média mínima 
especificada no Plano de Desenvolvimento não 
poderá ser superior a 2,5 (dois inteiros e cinco 
décimos). 

§1° Quando não houver regras específicas 
estabelecidas pela Congregação da Unidade, os 
critérios descritos nos incisos I e 11 deste artigo 
serão determinados pelo professor responsável 
e aprovados pela Coordenadoria do Curso, 
conforme descrito no §3° do art. 13. 

§2° Para a realização do exame final o aluno 
deverá obter a frequência mínima estabelecida 
para a disciplina e atender as disposições dos 
incisos I e li do art. 57. 

§3° O método utilizado para o cálculo da média 
parcial e da nota final (que combine a média 
parcial e nota do exame) deverá estar 
especificado no Plano de Desenvolvimento da 
disciplina. 

§4° O Plano de Desenvolvimento da disciplina 
deve informar se o exame final substituirá a 
avaliação no dia de faltas abonadas pelo inciso 
V do artigo 72. 

(alteração do caput) 

Art. 62. O aproveitamento de estudos em 
Art. 62. O aproveitamento de estudos em disciplinas pode ser concedido desde que haja 
disciplinas pode ser concedido desde que haja similitude entre os programas e compatibilidade 
similitude entre os programas e compatibilidade de carga horária, conforme art. 27, incisos I a 
de carga horária, conforme art. 27, incisos I a VIl. 
IV. 

§1° Quando o número de horas cursadas for 
§1° Quando o número de horas cursadas for 
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inferior a 50% (cinquenta por cento) da carga 
horária da disciplina cuja equivalência é 
pretendida, o aproveitamento não pode ser 
concedido. 

§2° Quando o número de horas cursadas for 
igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) e 
inferior a 75% (setenta e cinco por cento) da 
carga horária da disciplina cuja equivalência é 
pretendida, exige-se do aluno a aprovação em 
um exame de avaliação. 

§3° Mesmo que haja similitude entre os 
programas e que o número de horas cursadas 
seja igual ou superior a 75% (setenta e cinco 
por cento) da carga horária da disciplina, cuja 
equivalência é pretendida, a Coordenadoria de 
Curso responsável pela disciplina pode exigir do 
aluno a aprovação em um exame de avaliação. 

§4° O exame de avaliação na disciplina cuja 
equivalência é pretendida é realizado em data 
estabelecida pela Coordenadoria de Graduação 
e não deve exceder o próximo período fixado no 
Calendário Escolar para os exames. 

§5° O aluno deve tomar conhecimento por 
escrito, da data fixada para o exame de 
avaliação, na secretaria de Graduação do curso 
responsável pelas disciplinas envolvidas. 

Fls. Nú_l_l_h __ _ 
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inferior a 50% (cinquenta por cento)\.CJ.a1 carga 
horária da disciplina cuja equivalência é 
pretendida, o aproveitamento não pode ser 
concedido. 

§2° Quando o número de horas cursadas for 
igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) e 
inferior a 75% (setenta e cinco por cento) da 
carga horária da disciplina cuja equivalência é 
pretendida, exige-se do aluno a aprovação em 
um exame de avaliação. 

§3° Mesmo que haja similitude entre os 
programas e que o número de horas cursadas 
seja igual ou superior a 75% (setenta e cinco 
por cento) da carga horária da disciplina, cuja 
equivalência é pretendida, a Coordenadoria de 
Curso responsável pela disciplina pode exigir do 
aluno a aprovação em um exame de avaliação. 

§4° O exame de avaliação na disciplina cuja 
equivalência é pretendida é realizado em data 
estabelecida pela Coordenadoria de Graduação 
e não deve exceder o próximo período fixado no 
Calendário Escolar para os exames. 

§5° O aluno deve tomar conhecimento por 
escrito, da data fixada para o exame de 
avaliação, na secretaria de Graduação do curso 
responsável pelas disciplinas envolvidas. 

§6° Em caso de aproveitamento de estudos §6° Em caso de aproveitamento de estudos 
concedido entre disciplinas da Unicamp não concedido entre disciplinas da Unicamp não 
declaradas como equivalentes e sem a declaradas como equivalentes e sem a 
realização de exame de avaliação, o realização de exame de avaliação, o 
aproveitamento será considerado como aproveitamento será considerado como 
Alteração Curricular, a qual deverá ser aprovada Alteração Curricular, a qual deverá ser aprovada 
pelas Congregações das Unidades de Ensino pelas Congregações das Unidades de Ensino 
responsáveis pelas mesmas. responsáveis pelas mesmas. 

§7° Para os casos deferidos, cuja origem seja a 
combinação de duas ou mais disciplinas 
cursadas em outra IES ou na própria Unicamp, 
a coordenadoria deverá informar o percentual 
utilizado das cargas horárias das disciplinas de 
origem. 

Art. 87. A classificação dos candidatos no 
processo de remanejamento interno será feita 
por ordem decrescente do valor de C, definido 
pela fórmula: 

C = CRP x CP x CPP 

Onde: 

§7° Para os casos deferidos, cuja origem seja a 
combinação de duas ou mais disciplinas 
cursadas em outra IES ou na própria Unicamp, 
a coordenadoria deverá informar o percentual 
utilizado das cargas horárias das disciplinas de 
origem. 

(alteração da forma de classificação, 
alteração do Caput, alteração do parágrafo 
2°, inclusão de legenda) 

Art. 87. A classificação dos candidatos no 
processo de remanejamento interno será feita 
por ordem decrescente do valor do CRP: 

C - CRP x CP x CPP 

Onde: 

CRP é o Coeficiente de Rendimento 
Padronizado, tal como definido no § 2° do Artigo 
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§1° A prova de aptidão, para os candidatos 
classificados nos cursos que a requerem, deve 
avaliar os conhecimentos, habilidades e 
competências, segundo critérios da Comissão 
de Graduação e será aplicada sob a 
responsabilidade das respectivas 
Coordenadorias de Curso. 

§2° Para os cursos que requerem a Prova de 
aptidão a classificação final dos candidatos será 
feita de acordo com critérios definidos pela 
Comissão de Graduação dos cursos, levando 
em consideração o valor de C e o resultado da 
Prova de Aptidão. 

Art. 88. Após classificação dos candidatos para 
o processo de remanejamento interno segundo 
as prioridades estabelecidas no art. 84 e, em 
seguida, àquelas dispostas no art. 87, o aluno 
será remanejado para o maior semestre S, 
obedecendo às seguintes condições: 

I - existência de vagas; e 

41. 

§1° A prova de aptidão, para os candidatos 
classificados nos cursos que a requerem, deve 
avaliar os conhecimentos, habilidades e 
competências, segundo critérios da Comissão 
de Graduação e será aplicada sob a 
responsabilidade das respectivas 
Coordenadorias de Curso. 

§2° Para os cursos que requerem a Prova de 
aptidão a classificação final dos candidatos será 
feita de acordo com critérios definidos pela 
Comissão de Graduação dos cursos, levando 
em consideração o valor do CRP e o resultado 
da Prova de Aptidão. 

(inclusão de legendas) 

Art. 88. Após classificação dos candidatos para 
o processo de remanejamento interno segundo 
as prioridades estabelecidas no art. 84 e, em 
seguida, àquelas dispostas no art. 87, o aluno 
será remanejado para o maior semestre S, 
obedecendo às seguintes condições: 

I - existência de vagas; e 

li- possuir CPP maior ou igual ao CP do curso 11- possuir CPP maior ou igual ao CP do curso 
pretendido até o semestre anterior (S-1) àquele pretendido até o semestre anterior (S-1) àquele 
no qual será alocado. no qual será alocado. 

Onde 

CPP é o Coeficiente de Progressão do curso 
pretendido 

CP é o Coeficiente de Progressão 

Parágrafo único. No caso de alocação para o 
Parágrafo único. No caso de alocação para o 2o semestre de um curso, será considerado 
2° semestre de um curso, será considerado 50% do CPP exigido para 0 primeiro semestre. 
50% do CPP exigido para o primeiro semestre. 

Art. 89. Existindo vagas, após encerrado o 
processo de remanejamento interno, serão 
analisadas as inscrições de alunos formados 
pela Unicamp para complementação de 
currículo em outro curso. 

(alteração do parágrafo 2°, alteração da 
forma de classificação, inclusão de 
legendas) 

Art. 89. Existindo vagas, após encerrado o 
processo de remanejamento interno, serão 
analisadas as inscrições de alunos formados 
pela Unicamp para complementação de 
currículo em outro curso. 
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§1° Serão aceitas as inscrições se a projeção 
de integralização para o curso pretendido for 
cumprida em até 50% (cinquenta por cento) do 
prazo máximo de integralização sugerido no 
currículo pleno correspondente ao semestre 
da vaga existente. 

§1° Serão aceitas as inscrições se a prlijeÇão 
de integralização para o curso pretendido for 
cumprida em até 50% (cinquenta por cento) do 
prazo máximo de integralização sugerido no 
currículo pleno correspondente ao semestre 
da vaga existente. 

§2° Validada a inscrição, a ·classificação do §2° Validada a inscrição, a classificação do 
candidato será feita por ordem decrescente do candidato será feita por ordem decrescente do 
valor de C, definido pela fórmula: valor do CRP. 

C=CRPxCPPm 

Onde: 

CRP é o Coeficiente de Rendimento 
Padronizado, tal como definido no § 2° do Artigo 
41; 

CPPm é o maior Coeficiente de Progressão do 
curso pretendido, calculado a partir dos 
catálogos vigentes. 

§3° Após classificação dos candidatos para o 
processo de complementação de currículo o 
aluno poderá ser alocado para o maior semestre 
S, desde que: 

I - existam vagas para os alunos classificados; e 

C -CRPxCPPm 

(Legendas agora estão após o parágrafo 3°) 

§3° Após classificação dos candidatos para o 
processo de complementação de currículo o 
aluno poderá ser alocado para o maior semestre 
S, desde que: 

1- existam vagas para os alunos classificados; e 

11 - seu CPP seja maior ou igual ao CP do curso 
11 -seu CPP seja maior ou igual ao CP do curso pretendido até o semestre anterior (S-1) àquele 
pretendido até o semestre anterior (S-1) àquele ao qual será alocado. 
ao qual será alocado. 

Onde: 

CRP é o Coeficiente de Rendimento 
Padronizado, tal como definido no § 2° do Artigo 
41; 

CP é o Coeficiente de Progressão ; 

CPP é o Coeficiente de Progressão do curso 
pretendido . 

... 
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UNICAMP 

Parecer n.0 

Processo n.0 

Interessado: 

Assunto: 

PROCURADORIA GERAL - UNICAMP 
Cidade Universitária "Zeferino Vaz'' - Distrito de Barão Geraldo 

CEP 13083-874- Campinas- S.P. 
Fone: (19) 3521-4771/4772 

319/2020 

01-P-7487-1988 

Universidade Estadual de Campinas 

F·s ' {{l?j/2 L. • n ·'f 
Ç)j Proc. n• , 11 Rubric~ 4 · --

Minuta de Deliberação CONSU. Alteração. Regimento Geral 

dos Cursos de Graduação. Deliberação CONSU-A-11/98. 

Análise Jurídica. 

Senhor Procurador de Universidade Chefe 

1- A d. Secretaria Geral encaminha a esta Procuradoria para análise 

nova proposta de alteração do Regimento Geral dos Cursos de Graduação, baixado 

pela Deliberação CONSU-A-11/98, conforme Pareceres CCG n.0 06 e 12/2019, 

consolidada às fls. 114/118. 

2- Analisada a proposta, que altera o§ 1° do art. 22, o inciso 111 do art. 

28, § 4° do art. 57, caput do art. 62, caput e § 2° do art. 87, caput do art. 88 e §§ 2° e 3° 

do art. 89, entendo que, do ponto de vista jurídico, não há qualquer óbice a ser 

apontado, estando a minuta em condições de ser submetida ao C. Conselho 

Universitário. 

Sendo essas as considerações a serem feitas, proponho o envio 

dos autos a d. Secretaria Geral para ciência e adoção das providências cabíveis. 

É o parecer, sub censura. 

Procuradoria Geral, 31 de janeiro de 2020. 

Fernanda Lavras Costallat Silvado 

Procuradora de Universidade Subchefe 

1 
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UNICAMt:l 

PROCURADORIA GERAL- UNJCAMP 
Cidade Universitária "Zeferino Vaz" - Distrito de Barão Geraldo 

CEP 13083-874- Campinas- S.P. 
Fone: (19) 3521-4771- 14772/ Fax: (19) 3521-4944 

DESPACHO PG N° 607/2020. 
PARECER PG N° 319/2020. 
REF.: PROCESSO N° 7487/1988-4-1. 

De acordo. 

À d. Secretaria Geral para ciência e adoção das providências 

cabíveis. 

Procuradoria, 31 de janeiro de 2020. 

Procurador de Universidade Chefe 

OMR/dccm 
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Fls. n° ____ _ 

Proc. n° 01 -P-7487/88 

Rubrica ____ _ 

PROC. NO 01-P-7487/1988 

INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

ASSUNTO Regimento Geral dos Cursos de Graduação 
am 

PARECER CLN-CONSU 01/2020 

A COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E NORMAS DO CONSELHO 

UNIVERSITÁRIO em sua 303a Reunião, realizada em 20 .02.2020, tomou ciência do 

Parecer PG-319/2020 e manifestou-se favoravelmente à proposta de alteração do 

Regimento Geral dos Cursos de Graduação da Unicamp, conforme segue: artigo 22 

- alteração do parágrafo 1°; artigo 28 - alteração do inciso III; artigo 57 - alteração 

do parágrafo 4o; artigo 62 - alteração do caput; artigo 87 - alteração da forma de 

classificação, alteração do caput, alteração do parágrafo 2°, inclusão de legenda; 

artigo 88- inclusão de legendas; artigo 89- alteração do parágrafo 2°, alteração da 

forma de classificação, inclusão de legendas. 

À Cepe para providências. 

Cidade Univ rsitária "Zeferino Vaz" 

Secretaria Geral da Unicamp 
Cidade Universitária "Zeferino Vaz", Barão Geraldo, Campinas/SP 
Cep 13083-970, Telefone 19 3521-4950, Fax 19 3521-5267 
www.sg.unicamp.br 

20 de f vereiro de 2020 

ASHIMOTO 
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Proc. no 01-P~7/1988 

Rubrica 'id , 
UNIC:.AMP 

PROCESSO NO: 01-P-7487/1988 

INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS- UNICAMP 

ASSUNTO: Graduação 

PARECER CEPE no 1/2020 

A CÂMARA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO em sua 354a Sessão, realizada em 

03.03.20, tomou ciência das Deliberações CCG-06/19 e CCG-12/19, discutiu o assunto e 

manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente às propostas de alteração do Regimento 

Geral dos Cursos de Graduação como seguem: 

Artigo 22 - alteração do parágrafo 1 °; 

Artigo 28 - alteração do inciso III; 

Artigo 57 - alteração do parágrafo 4o; 

Artigo 62 - alteração do caput; 

Artigo 87- alteração da forma de classificação, alteração do caput, alteração do 

parágrafo 20, inclusão de legenda; 

Artigo 88 - inclusão de legendas; 

Artigo 89 - alteração do parágrafo 2°, alteração da forma de classificação, inclusão 

de legendas. 

Ao Consu para apreciação. 

Cidade Universitária "Zeferino Vaz" 
3 de março de 2020 

0íY\ Y-YY\ c:::~.-'YY\ ' 
ÂNGELA DS, NO~NHA BIGNAMI 

Secretária Geral 
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1 

 

 

DELIBERAÇÃO CONSU-A-XX/2020 de XX/XX/2020 

 

Reitor: MARCELO KNOBEL 

Secretária Geral: ÂNGELA DE NORONHA BIGNAMI 

 

Altera os Anexos I e II da Deliberação Consu-A-16/2019 que dispõe 

sobre a Tabela de Gratificações de Representação. 

 

O Reitor da Universidade Estadual de Campinas, na qualidade de Presidente do Conselho 

Universitário, tendo em vista o decidido na 165ª Sessão Ordinária de 31.03.20, baixa a 

seguinte Deliberação: 

 

 

Artigo 1º - Ficam alteradas as descrições referentes às funções gratificadas de Coordenador 

de Pós-Graduação e de Coordenador de Programa de Pós-Graduação constantes do Anexo 1 

da Deliberação CONSU-A-16/2019, que passam a vigorar como segue:   

 

ANEXO I 

 

RELAÇÃO E DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS 

 

FUNÇÃO GRATIFICADA DESCRIÇÃO  GRUPO 

Coordenador de Pós-

Graduação 

Responsável por coordenar as atividades de pós-

graduação da Unidade de Ensino e Pesquisa e por 

representar a Unidade na Comissão Central de 

Pós-Graduação. A ser ocupada por servidor 

docente ou pesquisador da Carreira Pq efetivo, 

limitando-se a 1 (uma) função gratificada por 

Unidade. Em unidade com mais de um programa 

de Pós-Graduação, deve ser escolhido dentre os 

coordenadores de programa de pós-graduação.  

Grupo 9 

Coordenador de Programa 

de Pós-Graduação 

Responsável pelo Programa de Pós-Graduação 

nas Unidades de Ensino e Pesquisa. Deve ser 

ocupada por servidor docente ou Pesquisador da 

carreira Pq efetivo. 

Grupo 11 

 

 

Artigo 2º - Ficam alterados os Grupos 8 e 9 do Anexo II (Gratificações de Representação – 

Quantidades e Valores Correspondentes) da Deliberação Consu-A-16/2019, que passam a 

vigorar como segue: 
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 ANEXO II 

GRATIFICAÇÕES DE REPRESENTAÇÃO – QUANTIDADES E VALORES CORRESPONDENTES 

 

Grupo Função gratificada Valor (R$) Percentual* 
Número 
máximo 

8 
Coordenador do Centro Nacional de Processamento de Alto 
Desempenho em São Paulo - CENAPAD 

2.789,51 608,970% 1 

9 Coordenador Adjunto 2.151,88 469,772% 2 

 (*) Índice baseado na Resolução CRUESP 01, de 20/07/2018.    

 

Artigo 2º – Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação. (Proc. nº 01-P-

18408/2017) 

 

 

112 Fls. 24



( 

~tt. 
~.,.. 

UNICAMP 

Fls. n° 430 
Proc. n° O 'i- t' ·· ~~40'6/1\1 

INFORMAÇÃO PRDU/CGQC 1128/2019 Rubrica %' · 
CERTIFICAÇÃO- PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA- PROEC 

A revisão da certificação da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura foi aprovada pela 

Câmara de Administração -CAD, nos termos da Deliberação CAD 563/2019, publicada em 

D.O.E em 12/11/2019. 

No quadro certificado consta a aplicação de duas designações de Coordenador 

Adjunto, sendo uma para a Coordenadoria de Cultura e uma para a Coordenadoria de 

Extensão. 

Estas gratificações se enquadram no grupo 9 (nove) da tabela de designações vigente 

(R$ 2.199,24) na Universidade aprovada em Deliberação CONSU-A-16/2016, publicada 

em D.O.E em 06/06/2019. No entanto, a tabela não dispõe de quantitativo para a aplicação 

destas funções de representação. 

Diante do exposto, encaminhe-se ao Conselho Universitário - CONSU para análise 

quanto à concessão destas gratificações. 

PRDU:21/11/2019 

,.!r,• ··--··,., 

"·•.,, 

Universidade Estadual de Campinas 
www.prdu.unicamp.br 
Fone: (19) 3521-4719 
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Proc. n° Oi~·· r- ~'64og l~t 

Rubrica <g-
Informação PRDU 21/2019 

A certificação da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PROEC, aprovada pela CAD, 
nos termos da Deliberação CAD-563/2019, publicada em D.O.E em 06 de novembro 
de 2019, apresenta em sua estrutura duas gratificações de representação de 
Coordenador Adjunto do grupo nove da tabela de gratificações vigente na 
Universidade, de acordo com a Deliberação CONSU-A-16/2019 (publicada em D.O.E 
em 06/06/2019), sendo uma para apoiar a Coordenadoria de Cultura e uma para 
apoiar a Coordenadoria de Extensão (vide organograma certificado- anexo) 
Segundo o Anexo li da supracitada Deliberação CONSU, a Universidade dispõe de 
apenas uma gratificação aprovada e disponível para aplicação. 
Diante do exposto, a PRDU sugere encaminhamento da certificação da PROEC à 
Secretaria Geral - SG para que sejam tomadas as medidas necessárias ao aumento 
da quantidade de gratificações de Coordenador Adjunto para duas, no Anexo li da 
Deliberação CONSU-A-16/2019, como forma de contemplar a estrutura da PROEC. 
A alteração representa um aumento de R$ 2.199,24 mensal, quando aplicada a 
watificação de representação. 
A SG para providências. 
PRDU: 18/12/2019 

Atenciosamente, 

\ __ ,.//7 

. 1...4--~' ~ /·V ! 

Prof. Dr. Franciscóaê·· / is Ma llhães Gomes Neto 

volvime to Universitário 

Universidade Estadual de Campinas 
www.prdu.unicamp.br 
Fone: (19) 3521-4719 
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Página de impressão criada com sucesso em: 17 de Dezembro de 2019 às 16:35:42 

PROCESSO Nº: 01-P-480/2004 
Fls. n° 1 3,)J 

INTERESSADO: PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA- PROEC 

ASSUNTO: Revisão da Certificação 
Proc. n° o~- P-lt84o6/4l· 
Rubrica __ ..,.,@_.~_ 

DELIBERAÇÃO CAD nº 563/2019 

A CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO em sua 350ª Sessão, realizada em 05.11.19, aprovou, por 

unanimidade, a revisão da Certificação e Organograma da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, nos 

termos da Informação PRDU-894/19 e do Parecer CVND-197/19. 

Preliminarmente à CGU e após à PRDU, observando solicitação de apreciação do Consu, conforme §2º 

do referido parecer CVND. 

Cidade Universitária "Zeferino Vaz" 

6 de novembro de 2019 

ÂNGELA DE NORONHA BIGNAMI 

Secretária Geral 

© 2019 Secretaria Geral - Unicamp 

https:/ /www.sg .unicamp. br/visualizar-impressao/cad/deliberacoes/20 19/350/3d596cbb26a60ff1 Od82a8b670 1 a95b5 1/1 

115 Fls. 27



l I 
I Centro de I I GMU Convenções 

Coordenador de 
Coordenador de 

Serviço 
Servif_o 

Estrutura Organizacional - PROC. N° 01-P-00480/2004 
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura -PRO EC 

~----------------------, 

PRÓ-REITORIA 
Pró-Reitor 

Secretaria do Gabinete 
Assistente Técnico 

CULTURA 

Coordenadoria de Cultura 
Coord. Geral de Cultura 

Coordenador Adjunto 

I 
Assistência Técnica 

Assistente Técnico J 

l l l 
I -I Museu l CIS 

Museu de Artes Exploratório de 
ECULT 

Guanabara 
Visuais Ciências Coordenador de 

Coordenador de 
Coord. MAV 

Coord. MEC 
Serviço 

Serviço -

1 
r Assistência 

Técnica 

f 
~·. !l~IJqn~l Assistente Técnicc 

I h0/031]- à \Q>--.u JOJd 

"229 oU ·sr;i 

Assessoria Docente 
2 Assessor Docente de 

Gabinete 

Projetos Estratégicos 
Assessor de Gabinete 

I I 
1 CONSELHOS I 

I I 

I CONDEC I : I 

I CONEX I I I : CMC 
--

I 
I 

I I I I I CMAV CGMU 
I 
I 

L------------------

EXTENSÃO APOIO 

I 
I 
I 
I 
I 

i 

i 
I 

~I 
)> 

Coordenadoria de Extensão Comunicação 
Coord. Geral de Extensão 

Coordenador Adjunto 

Assistência Técnica 
Assistente Técnico 

l I I 
Projetos Extensãc Programa Extecamp 

UniversiDADJ;: Coordenador de Coordenador de 
Coord. Serviço Serviço 

UniversiDADE 

I 
Assistência 

Técnica 
Assistente Técnicc 

Coordenador de f-
Serviço 

Tecnologia da 
Informação t-

Coordenador de 
Serviço 

Administrativo 
Coordenador de r--

Serviço ., 
t: ~ ::n 
tT 5 fi) * . ;, àí ::J o o 

o 
.> 

-01-'" f w 
;::;w 
.r: 
o 
()) --"> 

-1-l 

116 Fls. 28

cvelasco
Retângulo

cvelasco
Retângulo



UNICAMP 

Universidade Estadual de Campinas 
Pró-Reitoria de Pesquisa 
Gabinete do Pró-Reitor 

www.prp.unicamp.br I Tel. 55193521-2950 

Cidade Universitária "leferino Vaz" 
7 de fevereiro de 2020 

Ofício PRP NQ 005/2020 

Prezado Senhor, 

Solicitamos as providências e encaminhamentos necessários para que seja criada 
a função gratificada de, Coordenador do Centro Nacional de Processamento de Alto 

Desempenho em São Paulo (CENAPAD) junto ao grupo 8 do Anexo I da Deliberação CONSU-A-
16/2019. Esclarecemos que a GR de Coordenador do CENAPAD, por uma imprecisão, deixou de 
constar na Deliberação CONSU-A-16/2019. 

A presente solicitação está fundamentada na similaridade da estrutura e 
atribuições do CENAPAD com órgãos cujas coordenações encontram-se contempladas com 
gratificações do grupo 8. Com efeito, lembramos que, no processo de revisão da certificação do 
CENAPAD em 2017, o Comitê "ad hoc", responsável pela análise do processo, recomendou que 
o coordenador do CENAPAD tivesse a GR elevada de Coordenador V para Coordenador IV, 
reconhecendo a equiparação da função com os coordenadores/diretores dos Centros e Núcleos 
Interdisciplinares de Pesquisa, Museu de Artes Visuais e Museu Exploratório de Ciências, que 
atualmente estão nos grupos 8 e 9 da nova tabela de GRs. A recomendação foi acatada pela 
CVND e pela CAD, conforme documentos anexos, copiados do Processo 01-P-13866j2001. 

O CENAPAD conta com uma equipe de 9 funcionários e passa por um processo de 
reestruturação, cujo objetivo é possibilitar que o Centro atenda às demandas de computação de 
alto desempenho (HPC) da Unicamp e de parte do estado de São Paulo. A necessidade de tal 
reestruturação decorre de vários fatores, internos e externos. Por um lado, encontra-se em 
discussão, na FAPESP, um projeto que visa à melhoria dos serviços de HPC do estado de São Paulo 
como um todo, do qual a Unicamp fará parte. Por outro lado, foi aprovado na FINEP um projeto 
para aquisição de novas máquinas a serem integradas ao CENAPAD, dao~dem d~ 8 milhÕ~s' dê! 
reais, dos quais, 5,5 milhões já foram liberados. 

O Coordenador do CENAPAD tem sob sua responsabilidade não somente a 
condução da reestruturação em curso do órgão mas a consolidação e a manutenção do Centro 
como referência em HPC no estado de São Paulo e no país, com atuação e dedicação direta na 
busca de financiamentos e parcerias com instituições externas, além do controle da qualidade 
dos serviços executados, fazendo jus à gratificação solicitada. 

Atenciosamente, 

limo. Sr. 

Prof. Dr. MUNIR SALOMÃO SKAF 
Pró-Reitor de Pesquisa 

UNICAMP 

Prof. Dr. FRANCISCO DE ASSIS MAGALHÃES GOMES NETO 
Pró-Reitor de Desenvolvimento Universitário - PRDU 
UNICAMP 
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DESPACHO PG N° 1538/2020. 

REF.: PROCESSO N° 18408/2017- 1 - 1. 

O d. Pró-Reitor de Desenvolvimento Universitário encaminha 

os autos a esta Procuradoria para análise da minuta de Deliberação 

CONSU, que altera as descrições referentes às funções gratificadas de 

Coordenador de Pós-Graduação e de Coordenador de Programa de Pós

Graduação, constantes do Anexo I da Deliberação CONSU-A-16/2019, 

bem como altera os Grupos 08 e 09 do seu Anexo 11, passando a incluir o 

Coordenador do CENAPAD e 02 Coordenadores Adjuntos da PRO EC (fls. 

138/139). 

Analisada a proposta à luz das normas da Universidade, 

entendo que não há óbice jurídico a apontar na minuta ora analisada, 

estando a mesma em condições de ser submetida ao C. Conselho 

Universitário. 

Sendo essas as considerações a serem feitas, proponho o 

envio dos autos ao d. Gabinete do Reitor para ciência e determinação. 

-------·~ 
UNIVERSIDADE ESTADUAL l 

DE CAMPINAS I 

1 1 MAR zo~o \ 
/·;· t 

GABl~~RE!TOR ~ 
Procuradoria, 17 de março de 2020. 

&?·~ 
FERNANDA LAVRAS COST ALLAT SILVADO 

Procuradora de Universidade Subchefe 

FLCS/flcs 
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INTERESSADO:  UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

ASSUNTO       :  Tabela de GR  
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PARECER CLN-CONSU 08/2020 
  
 
 

 
A COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E NORMAS DO CONSELHO 

UNIVERSITÁRIO em sua 304ª Reunião, realizada em 23.03.2020, tomou ciência do 

Despacho PG-1538/2020 e Pareceres COP-Consu-02/2020 e 03/2020 e manifestou-

se favoravelmente à proposta de alteração dos Anexos I e II da Deliberação Consu-

A-16/2019, que dispõe a Tabela de Gratificações de Representação da Unicamp.   

Ao Consu para providências. 

   

 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 
                                                                   23 de março de 2020 

 

 

 
Prof. Dr. FERNANDO A. DE A. HASHIMOTO 

                                                                                  Presidente 
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ANEXO I 

RELAÇÃO E DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS 

 

FUNÇÃO GRATIFICADA DESCRIÇÃO GRUPO 

Assessor de Gabinete Responsável pelo assessoramento à Administração Superior da 
universidade na tomada de decisão de áreas fins da Universidade (ensino, 
pesquisa, extensão, internacionalização e gestão), no gerenciamento de 
projetos do órgão. Não possui subordinados diretos. Deve ser ocupada por 
servidor efetivo, exceto docente. 

Grupo 07 

Assessor Docente de 
Gabinete 

Responsável pelo assessoramento à Administração Superior da 
universidade na tomada de decisão de áreas fins da Universidade (ensino, 
pesquisa, extensão, internacionalização e gestão), no gerenciamento de 
projetos específicos do órgão. Representa externamente a instituição, 
substituindo quando necessário o Pró-Reitor e o Diretor Executivo. Não 
possui subordinados diretos. Deve ser ocupada por servidor docente 
efetivo. 

Grupo 06 

Assistente Técnico Responsável por assistir tecnicamente o superior imediato, desenvolver 
sistemas e procedimentos, objetivando controle e planejamento das 
atividades de sua área de atuação. Analisa processos e documentos, 
elaborando documentação necessária à instrução e tramitação dos 
mesmos. Efetua estudos e pesquisas pertinentes à sua área de atuação a 
fim de, dentre outros, elaborar e propor normas, regulamentos, manuais e 
procedimentos, visando facilitar o fluxo do trabalho. Não possui 
subordinados. 

Grupo 09 

Assistente Técnico de 
Apoio à Extensão 

Responsável pela assistência técnica à Coordenadoria de Extensão e 
desenvolvimento de sistemas e procedimentos, objetivando controle e 
planejamento das atividades de sua área de atuação. Analisa processos e 
documentos, elaborando informações, pareceres e outros, necessários à 
instrução e tramitação dos mesmos. Efetua estudos e pesquisas a fim de 
elaborar e propor normas, regulamentos, manuais, procedimentos e outros 
visando facilitar o fluxo de trabalho. Não possui subordinados diretos. 

Grupo 11 

Assistente Técnico de 
Apoio à Graduação 

Responsável pela assistência técnica à Coordenadoria de Graduação e 
desenvolvimento de sistemas e procedimentos, objetivando controle e 
planejamento das atividades de sua área de atuação. Analisa processos e 
documentos, elaborando informações, pareceres e outros, necessários à 
instrução e tramitação dos mesmos. Efetua estudos e pesquisas a fim de 
elaborar e propor normas, regulamentos, manuais, procedimentos e outros 
visando facilitar o fluxo de trabalho. Não possui subordinados diretos. 

Grupo 10 
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Assistente Técnico de 
Apoio à Pesquisa 

Responsável pela assistência técnica à Coordenadoria de Pesquisa e 
desenvolvimento de sistemas e procedimentos, objetivando controle e 
planejamento das atividades de sua área de atuação. Analisa processos e 
documentos, elaborando informações, pareceres e outros, necessários à 
instrução e tramitação dos mesmos. Efetua estudos e pesquisas a fim de 
elaborar e propor normas, regulamentos, manuais, procedimentos e outros 
visando facilitar o fluxo de trabalho. Não possui subordinados diretos. 

Grupo 11 

Assistente Técnico de 
Apoio à Pós-Graduação 

Responsável pela assistência técnica à Coordenadoria de Pós-Graduação 
e desenvolvimento de sistemas e procedimentos, objetivando controle e 
planejamento das atividades de sua área de atuação. Analisa processos e 
documentos, elaborando informações, pareceres e outros, necessários à 
instrução e tramitação dos mesmos. Efetua estudos e pesquisas a fim de 
elaborar e propor normas, regulamentos, manuais, procedimentos e outros 
visando facilitar o fluxo de trabalho. Não possui subordinados diretos. 

Grupo 09 

Chefe de Departamento Dirigente responsável pelo Departamento de Unidade de Ensino e 
Pesquisa, o qual representa a menor unidade didática e administrativa, 
resultando da união de áreas de conhecimento afins, desenvolve o ensino, 
a pesquisa e a extensão. É facultada sua existência nas Unidades 
Acadêmicas. Para existir deve cumprir os requisitos de Deliberação do 
Conselho Universitário. Deve ser ocupada por servidor docente efetivo. 

Grupo 11 

Chefe de Departamento 
de Colégio Técnico 

Dirigente responsável pelo departamento de Colégio Técnico, o qual 
representa a menor unidade didática e administrativa. Para existir deve 
cumprir os requisitos de Deliberação do Conselho Universitário. Deve ser 
ocupada por servidor docente efetivo. 

Grupo 12 

Chefe de Gabinete Dirigente máximo do Gabinete do Reitor, a ser ocupada por servidor 
docente efetivo. 

Grupo 05 

Chefe de Gabinete 
Adjunto 

Dirigente adjunto do Gabinete do Reitor, a ser ocupada por servidor 
docente efetivo. 

Grupo 06 

Controlador  Responsável pela Controladoria da Universidade, a ser ocupada por 
servidor docente efetivo. 

Grupo 05 

Coordenador Adjunto Dirigente adjunto (associado ou vice) de órgão administrativo,  a ser 
ocupada por servidor efetivo, cuja justificativa de aplicação deve ser 
definida em certificação e aprovado pela Câmara de Administração - CAD. 

Grupo 09 

Coordenador Associado 
de Centro e Núcleo 
Interdisciplinar de 
Pesquisa I 

Dirigente associado dos Centros de Engenharia Biomédica e 
Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas, a ser 
ocupada por servidor efetivo. 

Grupo 10 
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Coordenador Associado 
de Centro e Núcleo 
Interdisciplinar de 
Pesquisa II 

Dirigente associado dos Centros de Lógica, Epistemologia e História da 
Ciência, de Integração, Documentação e Difusão Cultural, Multidisciplinar 
para Investigação Biológica na Área da Ciência de Animais de Laboratório, 
de Estudos do Petróleo, e de Componentes Semicondutores e 
Nanotecnologias, a ser ocupada por servidor efetivo. 

Grupo 11 

Coordenador Associado 
de Curso de Graduação 

Responsável adjunto por coordenar as atividades de um curso de 
graduação da Unidade de Ensino e Pesquisa, a ser ocupada por servidor 
docente efetivo. 

Grupo 11 

Coordenador Clínico Responsável pela diretoria clínica médica dos hospitais, a ser ocupada por 
servidor efetivo. 

Grupo 08 

Presidente da Comissão 
Permanente Processante 

Dirigente máximo da Comissão Processante Permanente, a ser ocupada 
por servidor efetivo. 

Grupo 07 

Coordenador da Editora Dirigente máximo da Editora da Unicamp, a ser ocupada por servidor 
efetivo. 

Grupo 07 

Coordenador da Escola 
de Educação Corporativa 

Dirigente máximo da Escola de Educação Corporativa - EDUCORP, a ser 
ocupada por servidor efetivo. 

Grupo 07 

Coordenador de 
Administração Hospitalar 
(HC e CAISM) 

Responsável por coordenar a administração hospitalar do HC e do CAISM. Grupo 06 

Coordenador de 
Administração Regional 

Dirigente máximo da Secretaria de Administração Regional - SAR, a ser 
ocupada por servidor efetivo 

Grupo 07 

Coordenador de 
Assistência Hospitalar 

Responsável por coordenar a assistência hospitalar do Hospital de 
Clínicas, a ser ocupada por servidor efetivo. 

Grupo 06 

Coordenador de 
Benefícios Sociais 

Dirigente máximo do Grupo Gestor de Benefícios Sociais - GGBS, a ser 
ocupada por servidor efetivo. 

Grupo 07 

Coordenador de Centros 
e Núcleos 
Interdisciplinares de 
Pesquisa I 

Dirigente máximo dos Centros de Engenharia Biomédica e Pluridisciplinar 
de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas, a ser ocupada por 
servidor efetivo 

Grupo 07 

Coordenador de Centros 
e Núcleos 
Interdisciplinares de 
Pesquisa II  

Dirigente máximo dos Centros de Lógica, Epistemologia e História da 
Ciência, de Integração, Documentação e Difusão Cultural, Multidisciplinar 
para Investigação Biológica na Área da Ciência de Animais de Laboratório, 
de Estudos do Petróleo, e de Componentes Semicondutores e 
Nanotecnologias, a ser ocupada por servidor efetivo. 

Grupo 08 

Coordenador de Centros 
e Núcleos 
Interdisciplinares de 
Pesquisa III 

Dirigente máximo dos Centros de Memória da Unicamp, de Estudos de 
Opinião Pública, de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à 
Agricultura, de Biologia Molecular e Engenharia Genética e demais 
Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa, a ser ocupada por servidor efetivo. 

Grupo 09 

Coordenador de 
Extensão/Pesquisa 

Coordenador ou responsável por colegiado ou comissão supra-
departamental em Unidade de Ensino e Pesquisa, voltada à atividade fim 
(Extensão e Pesquisa). Pode representar a unidade em Comissão Central 
da Universidade. Deve ser ocupada por servidor docente efetivo.  

Grupo 11 
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Coordenador de 
Comunicação  

Dirigente máximo da Secretaria Executiva de Comunicação - SEC, a ser 
ocupada por servidor efetivo. 

Grupo 06 

Coordenador de Curso de 
Graduação 

Responsável pelo curso de graduação em Unidade de Ensino e Pesquisa. 
Representa o curso que coordena junto à Comissão Central de Graduação 
e aos órgãos Superiores da Universidade.  

Grupo 09 

Coordenador de Curso 
ProFis 

Dirigente máximo do curso do Programa de Formação Interdisciplinar 
Superior - ProFis, a ser ocupada por servidor docente efetivo. 

Grupo 09 

Coordenador de Divisão  Responsável pelas diretorias que atuam tanto na execução de políticas, 
planejamento, organização, controle e orientação das atividades quanto na 
disseminação e instrução de informação para outros sublocais que 
realizam e/ou utilizam partes e/ou produtos de seus macroprocessos e/ou 
processos de trabalho que atendem a toda Universidade, respondendo a 
requisitos regulatórios externos à Universidade. Para existir é obrigatório o 
gerenciamento direto de, pelo menos, 8 (oito) subordinados. Deve ser 
ocupada por servidor efetivo. 

Grupo 08 

Coordenador de 
Educação Infantil e 
Complementar 

Dirigente máximo da Diretoria de Educação Infantil e Complementar - 
DEdIC, a ser ocupada por servidor efetivo. 

Grupo 08 

Coordenador de Pós-
Graduação 

Responsável por coordenar as atividades de pós-graduação da Unidade 
de Ensino e Pesquisa, e por representar a unidade na Comissão Central 
de Pós-Graduação. A ser ocupada por servidor docente efetivo, limitando-
se a 1 (uma) função gratificada por Unidade. Em unidades com mais do 
que um programa de pós-graduação, deve ser escolhido dentre os 
coordenadores de programas de pós-graduação. 

Grupo 09 

Coordenador de 
Programa de Pós-
Graduação 

Responsável pelo Programa de Pós-Graduação nas Unidades de Ensino e 
Pesquisa. Deve ser ocupada por servidor docente efetivo. 

Grupo 11 

Coordenador de Serviço Responsável pelas diretorias que atuam na execução de políticas, 
planejamento, organização, controle e orientação das atividades que 
atendem externa e/ou internamente a Unidade/Órgão, respondendo a 
requisitos regulatórios internos à Universidade. Está ligada diretamente à 
estrutura estratégica da Unidade/Órgão. Poderá estar ligada à Diretoria de 
Divisão excepcionalmente em casos de grande contingente de 
subordinados e atividades operacionais. Para existir é obrigatório o 
gerenciamento direto de, pelo menos, 5 (cinco) subordinados. Deve ser 
ocupada por servidor efetivo. 

Grupo 09 

Coordenador de 
Tecnologias Educacionais 
e Apoio ao Ensino e 
Aprendizagem 

Dirigente máximo do Grupo Gestor de Tecnologias Educacionais e Apoio 
ao Ensino e Aprendizagem, a ser ocupada por servidor efetivo 

Grupo 08 

Coordenador de Vivência 
nos Campi 

Dirigente máximo da Secretaria de Vivência dos Campi - SVC, a ser 
ocupada por servidor efetivo. 

Grupo 07 
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Coordenador do Centro 
de Ensino de Línguas 

Dirigente máximo do Centro de Ensino de Línguas - CEL, a ser ocupada 
por servidor docente efetivo da carreira de docentes do Ensino de Línguas 
- DEL. 

Grupo 08 

Coordenador do Centro 
de Estudos e Pesquisas 
em Reabilitação 

Dirigente máximo do Centro de Estudos e Pesquisas em Reabilitação - 
CEPRE, a ser ocupada por servidor docente efetivo da carreira de docente 
em educação especial e reabilitação - DEER. 

Grupo 07 

Coordenador do Centro 
de Manutenção de 
Equipamentos 

Dirigente máximo do Centro de Manutenção de Equipamentos - CEMEQ, 
a ser ocupada por servidor efetivo. 

Grupo 07 

Coordenador do Centro 
de Saúde da Comunidade  

Dirigente máximo do Centro de Saúde da Comunidade - CECOM, a ser 
ocupada por servidor efetivo. 

Grupo 07 

Coordenador do 
Gastrocentro 

Dirigente máximo do Centro de Diagnóstico de Doenças do Aparelho 
Digestivo, a ser ocupada por servidor efetivo. 

Grupo 07 

Coordenador do 
Hemocentro 

Dirigente máximo do Centro de Hematologia e Hemoterapia, a ser 
ocupada por servidor efetivo. 

Grupo 07 

Coordenador do Instituto 
de Estudos Avançados 

Dirigente máximo do Instituto de Estudos Avançados - IdEA, a ser 
ocupada por servidor docente efetivo. 

Grupo 07 

Coordenador do Museu 
de Artes Visuais 

Dirigente máximo do Museu de Artes Visuais - MAV, a ser ocupada por 
servidor efetivo. 

Grupo 08 

Coordenador do Museu 
Exploratório de Ciências 

Dirigente máximo do Museu Exploratório de Ciências, a ser ocupada por 
servidor efetivo. 

Grupo 08 

Coordenador do 
Programa UniversIdade 

Dirigente máximo do Programa UniversIdade, a ser ocupada por servidor 
efetivo. 

Grupo 08 

Coordenador do Serviço 
de Apoio ao Estudante 

Dirigente máximo do Serviço de Apoio ao Estudante - SAE, a ser ocupada 
por servidor efetivo. 

Grupo 08 

Coordenador do Sistema 
de Arquivos 

Dirigente máximo do Sistema de Arquivos da Unicamp - SIARQ, a ser 
ocupada por servidor efetivo. 

Grupo 07 

Coordenador Geral Dirigente máximo da Coordenadoria Geral da Universidade, a ser ocupada 
por servidor docente efetivo, após aprovação pelo Conselho Universitário. 

Grupo 02 

Coordenador Geral de 
Cultura 

Responsável por coordenar a cultura universitária junto à Pró-Reitoria de 
Extensão e Cultura, a ser ocupada por servidor efetivo. 

Grupo 07 

Coordenador Geral de 
Enfermagem do HC 

Responsável por coordenar a enfermagem do Hospital de Clínicas, a ser 
ocupado por servidor da função autárquica de PAEPE-Enfermeiro. 

Grupo 07 

Coordenador Geral de 
Extensão 

Responsável por coordenar a extensão universitária junto à Pró-Reitoria 
de Extensão e Cultura, a ser ocupada por servidor efetivo. 

Grupo 07 

Coordenador Geral dos 
Centros e Núcleos 
Interdisciplinares de 
Pesquisa 

Dirigente máximo da Coordenadoria dos Centros e Núcleos - COCEN, a 
ser ocupada por servidor efetivo. 

Grupo 06 

Coordenador Pedagógico Responsável pela coordenação pedagógica no Colégio Técnico de 
Campinas – COTUCA e Colégio Técnico de Limeira - COTIL, a ser 
ocupada por servidor docente efetivo. 

Grupo 11 

Coordenador Técnico da 
Comissão Permanente 
para os Vestibulares 

Responsável pelas coordenadorias da COMVEST, a ser ocupada por 
servidor efetivo. 

Grupo 10 
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Coordenador Técnico de 
Unidade 

Responsável pelos processos de apoio administrativos/acadêmicos das 
Unidades de Ensino e Pesquisa. Atua tecnicamente no desenvolvimento 
de procedimentos, análise e produção de documentação técnica de 
assuntos relativos aos processos de natureza transacional. 

Grupo 08 

Coordenador Técnico do 
SESMT 

Responsável pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e 
em Medicina do Trabalho da Unicamp. 

Grupo 09 

Diretor Acadêmico Dirigente máximo da Diretoria Acadêmica - DAC, a ser ocupada por 
servidor efetivo. 

Grupo 05 

Diretor Acadêmico 
Adjunto 

Dirigente adjunto da Diretoria Acadêmica - DAC, a ser ocupada por 
servidor efetivo. 

Grupo 07 

Diretor Adjunto da 
Comissão Permanente 
para os Vestibulares 

Dirigente adjunto da Comissão Permanente para os Vestibulares - 
COMVEST, a ser ocupada por servidor docente efetivo. 

Grupo 07 

Diretor Adjunto de 
Administração 

Dirigente adjunto da Diretoria Geral de Administração – DGA, a ser 
ocupada por servidor efetivo. 

Grupo 07 

Diretor Adjunto de 
Recursos Humanos 

Dirigente adjunto da Diretoria Geral de Recursos Humanos - DGRH, a ser 
ocupada por servidor efetivo. 

Grupo 07 

Diretor Adjunto de 
Tecnologia da Informação 

Dirigente adjunto da Coordenadoria de Tecnologia da Informação e 
Comunicação, a ser ocupada por servidor efetivo. 

Grupo 07 

Diretor Adjunto do 
Sistema de Bibliotecas da 
Unicamp 

Dirigente adjunto do Sistema de Bibliotecas da Unicamp, a ser ocupada 
por servidor efetivo, a partir de consulta aos pares (Bibliotecários) na 
comunidade local. 

Grupo 07 

Diretor Associado de 
Colégio Técnico  

Dirigente associado do Colégio Técnico de Campinas – COTUCA e do 
Colégio Técnico de Limeira - COTIL, a ser ocupada por servidor docente 
efetivo da carreira do magistério secundário técnico - MST, escolhido a 
partir de consulta à comunidade local. 

Grupo 08 

Diretor Associado de 
Unidade Universitária 

Dirigente associado de Unidade de Ensino e Pesquisa, a ser ocupada por 
servidor docente efetivo, a partir de consulta à comunidade local. 

Grupo 07 

Diretor da Agência de 
Inovação 

Dirigente máximo da Agência de Inovação – INOVA, a ser ocupada por 
servidor docente efetivo. 

Grupo 05 

Diretor da Comissão 
Permanente para os 
Vestibulares 

Dirigente máximo da Comissão Permanente para os Vestibulares - 
COMVEST, a ser ocupada por servidor docente efetivo. 

Grupo 05 

Diretor de Colégio 
Técnico 

Dirigente máximo do Colégio Técnico de Campinas – COTUCA e do 
Colégio Técnico de Limeira - COTIL, a ser ocupada por servidor docente 
efetivo da carreira do magistério secundário técnico, escolhido a partir de 
consulta à comunidade local. 

Grupo 07 

Diretor de Ensino Dirigente responsável pela Direção de Ensino dos Colégios Técnicos junto 
à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a ser ocupada por 
servidor docente efetivo da carreira do magistério secundário técnico - 
MST. 

Grupo 08 

Diretor de Planejamento 
Econômico 

Dirigente máximo da Assessoria de Planejamento Econômico – AEPLAN, 
a ser ocupada por servidor efetivo. 

Grupo 05 
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Diretor de Unidade 
Universitária  

Dirigente máximo de Unidade de Ensino e Pesquisa, a ser ocupada por 
servidor docente efetivo, a partir de consulta à comunidade local. 

Grupo 05 

Diretor do Sistema de 
Bibliotecas da Unicamp 

Dirigente máximo do Sistema de Bibliotecas da Unicamp - SBU, a ser 
ocupada por servidor efetivo, a partir de consulta aos pares na 
comunidade local. 

Grupo 05 

Diretor Executivo de 
Administração 

Dirigente máximo da Diretoria Executiva de Administração - DEA, a ser 
ocupada por servidor docente efetivo. 

Grupo 04 

Diretor Executivo de Área 
da Saúde  

Dirigente máximo da Diretoria Executiva da Área da Saúde - DEAS, a ser 
ocupada por servidor docente efetivo. 

Grupo 04 

Diretor Executivo de 
Direitos Humanos 

Dirigente máximo da Diretoria Executiva de Direitos Humanos, a ser 
ocupada por servidor docente efetivo. 

Grupo 04 

Diretor Executivo de 
Ensino Pré-Universitário 

Dirigente máximo da Diretoria Executiva de Ensino Pré-Universitário - 
DEEPU, a ser ocupada por servidor docente efetivo. 

Grupo 04 

Diretor Executivo de 
Planejamento Integrado 

Dirigente máximo da Diretoria Executiva de Planejamento Integrado - 
DEPI, a ser ocupada por servidor docente efetivo. 

Grupo 04 

Diretor Executivo de 
Relações Internacionais 

Dirigente máximo da Diretoria Executiva de Relações Internacionais - 
DERI, a ser ocupada por servidor docente efetivo. 

Grupo 04 

Diretor Geral de 
Administração 

Dirigente máximo da Diretoria Geral de Administração – DGA, a ser 
ocupada por servidor efetivo. 

Grupo 05 

Diretor Geral de Recursos 
Humanos 

Dirigente máximo da Diretoria Geral de Recursos Humanos – DGRH, a ser 
ocupada por servidor efetivo. 

Grupo 05 

Diretor Geral de 
Tecnologia da Informação 
e Comunicação 

Dirigente máximo da Coordenadoria de Tecnologia da Informação e 
Comunicação. 

Grupo 05 

Gestor (Líder) local de 
Processos / Projetos 

Responsável por processos e/ou projetos transversais, com ou sem 
subordinados, cuja justificativa de aplicação deve ser definida em 
certificação e aprovado pela Câmara de Administração - CAD. 

Grupo 12 

Ouvidor Dirigente máximo da Ouvidoria, a ser ocupada por servidor efetivo. Grupo 07 

Prefeito Dirigente máximo da Prefeitura do Campus, a ser ocupada por servidor 
efetivo 

Grupo 05 

Pregoeiro Responsável pela condução do procedimento licitatório e atividades de 
credenciamento, análise e ordenação de propostas, ofertas e negociação 
de preço visando a sua redução, análise de documentos, elaboração de 
atas e demais atividades relacionadas ao processo de licitação, a ser 
ocupada por servidor efetivo que não tenha sido contratado para esta 
função específica. 

Grupo 10 

Procurador de 
Universidade Chefe 

Dirigente máximo da Procuradoria Geral. Grupo 05 

Procurador de 
Universidade Sub-chefe 

Dirigente adjunto da Procuradoria Geral, a ser ocupada por servidor 
efetivo da carreira de Procurador. 

Grupo 07 
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Pró-Reitor Dirigente máximo de Pró-Reitoria, a ser ocupada por servidor docente 
efetivo, após aprovação pelo Conselho Universitário. 

Grupo 03 

Reitor Dirigente máximo da Universidade, a ser ocupada por professor titular da 
carreira do magistério superior - MS, escolhido pelo Governador do Estado 
de São Paulo, a partir de lista tríplice definida pelo CONSU por consulta à 
comunidade universitária. 

Grupo 01 

Secretário de Diretoria  Responsável pelo secretariado à Diretoria de Unidade Universitária ou 
Diretoria de Colégio Técnico, a ser ocupada por servidor efetivo. 
Responsável pelo secretariado de diretoria de órgão e/ou de órgão com 
pelo menos 100 servidores e que não tenha assistente técnico ligado ao 
Dirigente máximo. Limitado a 1 secretário por unidade/colégio/órgão.  

Grupo 12 

Secretário Geral Dirigente máximo da Secretaria Geral. Grupo 05 

Secretário Geral Adjunto Dirigente adjunto da Secretaria Geral, a ser ocupada por servidor efetivo. Grupo 07 

Superintendente do 
Hospital da Mulher 

Dirigente máximo do Hospital da Mulher - CAISM, a ser ocupada por 
servidor docente efetivo, a partir de consulta à comunidade local. 

Grupo 05 

Superintendente do 
Hospital de Clínicas  

Dirigente máximo do Hospital de Clínicas - HC, a ser ocupada por servidor 
docente efetivo, a partir de consulta à comunidade local 

Grupo 05 

Supervisor de Seção Responsável que atua no planejamento, organização, acompanhamento, 
execução e orientação das atividades específicas relacionadas aos 
processos de trabalho da seção. Executa subprocessos exclusivos e 
operacionais e, por sua natureza, precisa existir para a melhor adequação 
das atividades e responsabilidades de suas ações. Poderá estar ligado à 
Coordenadoria de Divisão ou diretamente à estrutura máxima da 
Unidade/Órgão, também à Coordenadoria de Serviço excepcionalmente 
em casos de grande contingente de subordinados e atividades 
operacionais que demandem supervisão constante. Para existir é 
obrigatório o gerenciamento direto de, pelo menos, 3 (três) subordinados. 
Deve ser ocupada por servidor efetivo. 

Grupo 11 

Vice-Prefeito Dirigente adjunto da Prefeitura do Campus, a ser ocupada por servidor 
efetivo. 

Grupo 07 
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ANEXO II 

GRATIFICAÇÕES DE REPRESENTAÇÃO – QUANTIDADES E VALORES CORRESPONDENTES 

Grupo Função gratificada Valor (R$) Percentual* 
Número 
máximo 

1 Reitor 6.376,19 1391,970% 1 

2 Coordenador Geral 5.738,45 1252,747% 1 

3 Pró-Reitor 4.782,04 1043,954% 5 

4 Diretor Executivo de Administração 4.463,21 974,351% 1 

4 Diretor Executivo de Área da Saúde  4.463,21 974,351% 1 

4 Diretor Executivo de Direitos Humanos 4.463,21 974,351% 1 

4 Diretor Executivo de Ensino Pré-Universitário 4.463,21 974,351% 1 

4 Diretor Executivo de Planejamento Integrado 4.463,21 974,351% 1 

4 Diretor Executivo de Relações Internacionais 4.463,21 974,351% 1 

5 Chefe de Gabinete 4.144,41 904,756% 1 

5 Controlador 4.144,41 904,756% 1 

5 Diretor Acadêmico 4.144,41 904,756% 1 

5 Diretor da Agência de Inovação 4.144,41 904,756% 1 

5 Diretor da Comissão Permanente para os Vestibulares 4.144,41 904,756% 1 

5 Diretor de Planejamento Econômico 4.144,41 904,756% 1 

5 Diretor de Unidade Universitária 4.144,41 904,756% 24 

5 Diretor do Sistema de Bibliotecas da Unicamp 4.144,41 904,756% 1 

5 Diretor Geral de Administração 4.144,41 904,756% 1 

5 Diretor Geral de Recursos Humanos 4.144,41 904,756% 1 

5 Diretor Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação 4.144,41 904,756% 1 

5 Prefeito 4.144,41 904,756% 1 

5 Procurador de Universidade Chefe 4.144,41 904,756% 1 

5 Secretário Geral 4.144,41 904,756% 1 

5 Superintendente do Hospital da Mulher 4.144,41 904,756% 1 

5 Superintendente do Hospital de Clínicas  4.144,41 904,756% 1 

6 Assessor Docente de Gabinete 3.506,83 765,567% 26 

6 Chefe de Gabinete Adjunto 3.506,83 765,567% 1 

6 Coordenador de Administração Hospitalar (HC e CAISM) 3.506,83 765,567% 2 

6 Coordenador de Assistência Hospitalar 3.506,83 765,567% 1 

6 Coordenador de Comunicação  3.506,83 765,567% 1 

6 
Coordenador Geral dos Centros e Núcleos Interdisciplinares 
de Pesquisa 

3.506,83 765,567% 1 

7 Assessor de Gabinete 3.188,00 695,964% 16 

7 Coordenador da Editora 3.188,00 695,964% 1 

7 Coordenador da Escola de Educação Corporativa 3.188,00 695,964% 1 

7 Coordenador de Administração Regional 3.188,00 695,964% 1 

7 Coordenador de Benefícios Sociais 3.188,00 695,964% 1 

7 
Coordenador de Centros e Núcleos Interdisciplinares de 
Pesquisa I 

3.188,00 695,964% 2 
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7 Coordenador de Vivência nos Campi 3.188,00 695,964% 1 

7 
Coordenador do Centro de Estudos e Pesquisas em 
Reabilitação 

3.188,00 695,964% 1 

7 Coordenador do Centro de Manutenção de Equipamentos 3.188,00 695,964% 1 

7 Coordenador do Centro de Saúde da Comunidade  3.188,00 695,964% 1 

7 Coordenador do Gastrocentro 3.188,00 695,964% 1 

7 Coordenador do Hemocentro 3.188,00 695,964% 1 

7 Coordenador do Instituto de Estudos Avançados 3.188,00 695,964% 1 

7 Coordenador do Sistema de Arquivos 3.188,00 695,964% 1 

7 Coordenador Geral de Cultura 3.188,00 695,964% 1 

7 Coordenador Geral de Enfermagem do HC 3.188,00 695,964% 1 

7 Coordenador Geral de Extensão 3.188,00 695,964% 1 

7 Diretor Acadêmico Adjunto 3.188,00 695,964% 1 

7 Diretor Adjunto da Comissão Permanente para os Vestibulares 3.188,00 695,964% 1 

7 Diretor Adjunto de Administração 3.188,00 695,964% 1 

7 Diretor Adjunto de Recursos Humanos 3.188,00 695,964% 1 

7 Diretor Adjunto de Tecnologia da Informação 3.188,00 695,964% 1 

7 Diretor Adjunto do Sistema de Bibliotecas da Unicamp 3.188,00 695,964% 1 

7 Diretor Associado de Unidade Universitária 3.188,00 695,964% 24 

7 Diretor de Colégio Técnico 3.188,00 695,964% 2 

7 Ouvidor 3.188,00 695,964% 1 

7 Presidente da Comissão Processante Permanente 3.188,00 695,964% 1 

7 Procurador de Universidade Subchefe 3.188,00 695,964% 2 

7 Secretário Geral Adjunto 3.188,00 695,964% 1 

7 Vice-Prefeito 3.188,00 695,964% 1 

8 Coordenador Clínico 2.789,51 608,970% 6 

8 
Coordenador de Centros e Núcleos Interdisciplinares de 
Pesquisa II 

2.789,51 608,970% 5 

8 Coordenador de Divisão  2.789,51 608,970% 43 

8 Coordenador de Educação Infantil e Complementar 2.789,51 608,970% 1 

8 
Coordenador de Tecnologias Educacionais e Apoio ao Ensino e 
Aprendizagem 

2.789,51 608,970% 1 

8 Coordenador do Centro de Ensino de Línguas 2.789,51 608,970% 1 

8 Coordenador do Museu de Artes Visuais 2.789,51 608,970% 1 

8 Coordenador do Museu Exploratório de Ciências 2.789,51 608,970% 1 

8 Coordenador do Programa UniversIdade 2.789,51 608,970% 1 

8 Coordenador do Serviço de Apoio ao Estudante 2.789,51 608,970% 1 

8 Coordenador Técnico de Unidade 2.789,51 608,970% 26 

8 Diretor Associado de Colégio Técnico  2.789,51 608,970% 2 

8 Diretor de Ensino  2.789,51 608,970% 2 

9 Assistente Técnico 2.151,88 469,772% 73 

9 Assistente Técnico de Apoio à Pós-graduação 2.151,88 469,772% 24 

9 Coordenador Adjunto 2.151,88 469,772% 1 

9 
Coordenador de Centros e Núcleos Interdisciplinares de 
Pesquisa III 

2.151,88 469,772% 14 
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9 Coordenador de Curso de Graduação 2.151,88 469,772% 49 

9 Coordenador de Pós-Graduação 2.151,88 469,772% 24 

9 Coordenador de Serviço 2.151,88 469,772% 232 

9 Coordenador do Curso ProFIS 2.151,88 469,772% 1 

9 Coordenador Técnico do SESMT 2.151,88 469,772% 1 

10 Assistente Técnico de Apoio à Graduação 1.673,69 365,380% 24 

10 
Coordenador Associado de Centro e Núcleo Interdisciplinar de 
Pesquisa I 

1.673,69 365,380% 2 

10 
Coordenador Técnico da Comissão Permanente para os 
Vestibulares 

1.673,69 365,380% 3 

10 Pregoeiro 1.673,69 365,380% 7 

11 Assistente Técnico de Apoio à Extensão 1.275,21 278,387% 24 

11 Assistente Técnico de Apoio à Pesquisa 1.275,21 278,387% 24 

11 Chefe de Departamento  1.275,21 278,387% 90 

11 
Coordenador Associado de Centro e Núcleo Interdisciplinar de 
Pesquisa II 

1.275,21 278,387% 3 

11 Coordenador Associado de Curso de Graduação  1.275,21 278,387% 49 

11 Coordenador de Extensão/Pesquisa 1.275,21 278,387% 24 

11 Coordenador de Programa de Pós-Graduação  1.275,21 278,387% 42 

11 Coordenador Pedagógico 1.275,21 278,387% 4 

11 Supervisor de Seção 1.275,21 278,387% 300 

12 Chefe de Departamento de Colégio Técnico 971,59 212,105% 17 

12 Gestor (Lider) local de Processos / Projetos 971,59 212,105% 1 

12 Secretário de Diretoria  971,59 212,105% 30 

     
 (*) Índice baseado na Resolução CRUESP 01, de 20/07/2018. 
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DELIBERAÇÃO CONSU-A-XX/2020 de XX/XX/2020 

 

Reitor: MARCELO KNOBEL 

Secretária Geral: ÂNGELA DE NORONHA BIGNAMI 

 

Dispõe sobre a reposição de vagas e recursos ao Quadro de Vagas dos 

Docentes, Servidores Técnico-Administrativos e Pesquisadores da 

Universidade e dá outras providências. 

 

O Reitor da Universidade Estadual de Campinas, na qualidade de Presidente do Conselho 

Universitário, tendo em vista o decidido na 165ª Sessão Ordinária de 31.03.20, baixa a 

seguinte Deliberação: 

 

Artigo 1º – Caberá ao Conselho Universitário determinar o montante de recursos para 

atender às necessidades essenciais de admissão de pessoal, seguindo as normas fixadas 

nesta Deliberação. 

 

Parágrafo único – As demandas justificadas de servidores que não possam ser atendidas 

por meio de remanejamentos internos e desde que vinculadas ao atendimento das atividades 

de caráter permanente da Universidade, serão encaminhadas à CVND pelos dirigentes das 

Unidades ou Órgãos acompanhadas pelas seguintes informações: 

 

I – Demonstrativo da existência de vaga; 

II – Demonstrativo da existência de recursos; 

III – Demonstrativo dos esforços de remanejamentos internos e revisão dos processos de 

trabalho; 

IV – Justificativa detalhada da necessidade; 

V – Perfil do servidor a ser contratado; 

VI – Informações sobre o posto de trabalho.  

 

Artigo 2º - Altera o caput do artigo 5º e suprime os incisos I e II da Deliberação Consu-A-

18/2013: 

 

“Artigo 5º – Poderão ser automaticamente preenchidas pelas Unidades de Ensino e Pesquisa, 

na forma de lei, as vagas da Carreira de Magistério Superior e das Carreiras especiais abertas 

em decorrência de falecimentos e demissões de docentes ativos, ocorridos a partir da 

publicação da presente Deliberação. 

 

I - (suprimido) 

II - (suprimido) 

 

(...)” 

 

Artigo 3º – Altera o caput do artigo 9º e suprime os incisos I e II da Deliberação Consu-A-

18/2013: 

 

“Artigo 9º – Poderão ser automaticamente preenchidas pelas Unidades de Ensino e Pesquisa, 

Centros, Núcleos ou Órgãos, na forma da lei, as vagas abertas em decorrência de falecimentos 

e demissões de servidores técnico-administrativos ativos, ocorridos a partir da publicação da 

presente Deliberação. 

 

I - (suprimido) 

II - (suprimido) 
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(...)“ 

 

Artigo 4º – Altera o caput do artigo 1º e suprime os incisos I e II da Deliberação Consu-A-

005/2015: 

 

“Artigo 1º – Poderão ser automaticamente preenchidas pelos Centros e Núcleos 

Interdisciplinares e Unidades de Ensino e Pesquisa, na forma da lei, as vagas da Carreira de 

Pesquisador abertas em decorrência de falecimentos e demissões de pesquisadores ativos 

ocorridos a partir da publicação da presente Deliberação. 

 

I - (suprimido) 

II - (suprimido) 

 

(...)” 

 

Artigo 5º – As solicitações de preenchimento de vagas docentes e da carreira de 

pesquisadores que decorrerem de aposentadorias deverão ser encaminhadas à Comissão de 

Vagas Docentes (CVD), que recomendará ou rejeitará a atribuição de vagas, verificadas as 

prioridades a serem atendidas e a disponibilidade de recursos no orçamento anual. 

 

Parágrafo único – Os critérios para priorização das vagas serão definidos anualmente no 

âmbito do Programa de Desenvolvimento do Quadro Docente e do Quadro de Pesquisador e 

submetidos à CAD. 

 

Artigo 6º – As solicitações de preenchimento de vagas de servidores técnico-administrativos 

que decorrerem de aposentadorias deverão ser encaminhadas à Comissão de Vagas Não 

Docentes (CVND), a qual, com base nos critérios aprovados pela CAD, recomendará ou 

rejeitará a atribuição de vagas, verificadas as prioridades a serem atendidas e a 

disponibilidade de recursos. 

 

§ 1º – Os critérios para priorização das vagas serão definidos anualmente no âmbito do 

Programa de Desenvolvimento do Quadro dos Servidores Não Docentes baseando-se nos 

estudos do Dimensionamento de Quadros, após análises da Pró-Reitoria de Desenvolvimento 

Universitário e, em seguida, submetidos à CAD. 

 

§ 2º – No caso de inexistência de vaga livre no quadro de vagas da Unidade ou Órgão, a 

CVND, com base nos critérios do parágrafo 1º do artigo 6º, aprovará a descentralização da 

vaga, sendo a mesma considerada excedente no quadro de vagas. 

 

§ 3º – O § 2º se aplica tanto para os processos que envolvem transferência de servidores 

quanto no caso de expansão e recomposição de quadros.  

 

Artigo 7º – Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário, em particular os artigos 6º e 7º da Deliberação Consu-A-23/2013, 

a Deliberação Consu-A-17/2017, a Deliberação Consu-A-18/2017, o artigo 2º da Deliberação 

CAD-A-001/2018, o artigo 2º da Deliberação CAD-A-007/2018 e as Resoluções GR-25/2017 

e 40/2018. (Proc. nº 01-P-23722/2019) 
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Rubric<l! ~~-----
' 

UNICAMP 
Fone: (19) 3521-4771/4772 

Parecer n.0 

Processo: 

316/2020 

01-P-23722-2019 

Interessado: Coordenadoria Geral da Universidade 

Assunto: Minuta. Deliberação CONSU. Dispõe sobre a reposição 

de vagas e recursos ao Quadro de Vagas dos 

Docentes, Servidores Técnico-Administrativos e 

Pesquisadores da Universidade. Análise Jurídica. 

Senhor Procurador de Universidade Chefe 

1- A d. Secretaria Geral reencaminha os autos a esta 

Procuradoria para análise jurídica das alterações promovidas na minuta de 

Deliberação CONSU que dispõe sobre a reposição de vagas e recursos ao 

Quadro de Vagas dos Docentes, Servidores Técnico-Administrativos e 

Pesquisadores da Universidade, considerando os apontamentos feitos no 

Parecer PG n.0 3356/2019 (fi. 15 v.). 

2- Analisada a minuta de fls. 14/15, observo o seguinte: 

a) Art. 5°, § 2° - o parágrafo prevê que a descentralização de vaga para 

transferência se dará através da descentralização de vaga para o órgão 

no qual o servidor será lotado, sendo a mesma considerada excedente 

no quadro de origem para posterior reposição. Recomendo que a 

redação deixe mais claro seu objetivo. Além disso, a "transferência" de 

que trata o parágrafo se refere à "relotação" do servidor (programa 

previsto na Resolução GR n. 0 52/17)?; 

b) Art. 1° das Disposições Transitórias- pelo teor da minuta, que prevê que 

caberá ao CONSU determinar o montante de recursos para atender às 

necessidades essenciais de admissão de pessoal, não se trata de 

pl 
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CEP 13083-874- Campinas- S.P. 

UNICAMP 
Fone: (19) 3521-4771 I 4772 

3-

disposição transitória, devendo constar do corpo da norma como art. 5°. 

Além disso o parágrafo único não está claro. Quais são as necessidades 

essenciais de admissão de pessoal? Quem irá defini-las? Como essas 

necessidades serão encaminhadas pelos dirigentes das unidades de 

despesa? Para quem serão encaminhadas? 

Feitas essas adequações, entendo que a minuta estará em 

condições de ser submetida ao Conselho Universitário. 

Sendo essas as considerações a serem feitas, sugiro o 

envio dos autos a d. Secretaria Geral para ciência e providências. 

É o parecer, sub censura. 

Procuradoria Geral, 31 de janeiro de 20209. 

Fernanda Lavras Costallat Silvado 

Procuradora de Universidade Subchefe 

2 
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PROCURADORIA GERAL- UNICAMP 

~.,. 
Cidade Universitária "Zeferino Vaz"- Distrito de Barão Geraldo 

CEP 13083-874- Campinas- S.P. 

UNICAMI=' 
Fone: (19) 3521-4771-14772/ Fax: (19) 3521-4944 

DESPACHO PG N° 604/2020. 
PARECER PG N° 316/2020. 
REF.: PROCESSO N° 23722/2019 -1 -1. 

De acordo. 

À d. Secretaria Geral para ciência e providências. 

Procuradoria, 31 de janeiro de 2020. 

r.J_____) 
OCTACÍL~AcHADO RIBE RO 
Procurador de Universidade Chefe 

03 JAN 2020 

OMR/dccm 

\ 
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UNICAMP 

Parecer n.0 

Processo: 

Interessado: 

Assunto: 

1-

PROCURADORIA GERAL- UNICAMP 
Cidade Universitária "Zeferino Vaz"- Distrito de Barão Geraldo 

CEP 13083-874- Campinas- S.P. 
Fone: (19) 3521-4771/4772 

453/2020 

01-P-23722-2019 

Coordenadoria Geral da Universidade 

Minuta. Deliberação CONSU. Dispõe sobre a reposição 

de vagas e recursos ao Quadro de Vagas dos 

Docentes, Servidores Técnico-Administrativos e 

Pesquisadores da Universidade. Análise Jurídica. 

Senhor Procurador de Universidade Chefe 

A d. Secretaria Geral reencaminha os autos a esta 

Procuradoria para análise jurídica das alterações promovidas na minuta de 

Deliberação CONSU que dispõe sobre a reposição de vagas e recursos ao 

Quadro de Vagas dos Docentes, Servidores Técnico-Administrativos e 

Pesquisadores da Universidade, considerando os apontamentos feitos no 

Parecer PG n.0 316/2000 (fi. 19 v.). 

2- Analisada a minuta de fls. 18/19, entendo que a minuta 

está em condições de ser submetida ao Conselho Universitário, cabendo 

apenas recomendar a substituição do termo "funcionário" por "servidor". 

Sendo essas as considerações a serem feitas, sugiro o 

envio dos autos a d. Secretaria Geral para ciência e providências. 

É o parecer, sub censura. 

Procuradoria Geral, 11 de fevereiro de 2020. 

Fernanda Lavras Costallat Silvado 

Procuradora de Universidade Subchefe 

1 
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PROCURADORIA GERAL- UNICAMP 
Cidade Universitária "Zeferino Vaz" - Distrito de Barão Geraldo 

CEP 13083-874- Campinas- S.P. 
Fone: (19) 3521-4771- 14772 I Fax: (19) 3521-4944 

DESPACHO PG N° 818/2020. 
PARECER PG N° 453/2020. 
REF.: PROCESSO N° 23722/2019-1 -1. 

De acordo. 

À d. Secretaria Geral para ciência e providências. 

Procuradoria, 12 de fevereiro de 2020. 

' ~ 17 . . 
jl/_.-•-7!' 

OC~CHA~O RIBEIRO 
Procurador de Universidade Chefe 

OMR/dccm 
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Secretaria Geral da Unicamp 
Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, Barão Geraldo, Campinas/SP 
Cep 13083-970, Telefone 19 3521-4950, Fax 19 3521-5267 
www.sg.unicamp.br 
 

PROC. Nº 01-P-23722/2019 

INTERESSADO:  COORDENADORIA GERAL DA UNIVERSIDADE 

ASSUNTO       :  Reposição de vagas e recursos  
am 

 
 
 

PARECER CLN-CONSU 05/2020 
  
 
 

 
A COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E NORMAS DO CONSELHO 

UNIVERSITÁRIO em sua 304ª Reunião, realizada em 23.03.2020, tomou ciência do 

Parecer PG-636/2020 e manifestou-se favoravelmente à proposta de deliberação 

Consu que dispõe sobre a reposição de vagas e recursos ao quadro de vagas dos 

docentes, servidores técnico-administrativos e pesquisadores da Universidade e dá 

outras providências.  

Ao Consu para providências. 

   

 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 
                                                                   23 de março de 2020 

 

 

 
Prof. Dr. FERNANDO A. DE A. HASHIMOTO 

                                                                                  Presidente 
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11. 
~ " · Procuradoria Geral ~., 

UNICAMP 

Deliberação CONSU-A-01812013, de 06/08/2013 

Reitor: José Tadeu Jorge 
Secretária Geral: Lêda Santos Ramos Fernandes 

Dispõe sobre a Comissão de Vagas Docentes (CVD) e a Comissão de Vagas Não Docentes (CVND) e o procedimento para 
o preenchimento de vagas. 

O Reitor da Universidade Estadual de Campinas, na qualidade de Presidente do Conselho Universitário, tendo em vista 
o decidido pelo Conselho em sua 1338 Sessão Ordinária de 06.08.13, baixa a seguinte deliberação: 

Artigo 1° - Ficam constituídas junto ao Conselho Universitário a Comissão de Vagas Docentes (CVD) e a Comissão de 
Vagas Não docentes (CVND). 

Título I - Da Comissão de Vagas Docentes (CVD) 

Artigo 2° - A Comissão de Vagas Docentes (CVD) tem como competência: 

I - a análise e avaliação de solicitações de vagas que impliquem na ampliação do quadro docente da Carreira do 
Magistério Superior das Unidades de Ensino e Pesquisa; 
11 - a análise e avaliação de solicitações de vagas de servidores docentes em todas as demais carreiras de magistério 
médio e superior; 
lll -a análise e avaliação de solicitações de vagas de servidores da Carreira de Pesquisador; 
IV - análise e avaliação das propostas de realocação de servidores docentes. 

Artigo 3° - As análises e avaliações da CVD serão feitas mediante a emissão de parecer circunstanciado para 
deliberação da Câmara de Administração - CAD, que recomendará ou rejeitará a atribuição de vagas, após análise da 
realidade de cada Unidade de Ensino e Pesquisa ou Órgão, verificadas as prioridades a serem atendidas. 

Parágrafo único. As solicitações de vagas não serão recebidas pela Câmara de Administração se não estiverem 
instruídas com o parecer de que trata este artigo, relativo à vaga correspondente. 

Artigo 4° - A Comissão de Vagas Docentes (CVD) será composta pelo: 

I - Coordenador Geral da Universidade, seu Presidente; 
11 - Pró-Reitor de Graduação; 
lll - Pró-Reitor de Pós-Graduação; 
IV - 04 (quatro) Diretores de Unidades de Ensino e Pesquisa, um de cada área (Exatas, Biológicas, Humanas e 
Tecnológicas); 
V - 01 (um) docente indicado por sua representação junto ao Conselho Universitário. 

S 1 o - Os Diretores e o representante docente terão suplentes indicados da mesma forma. 

I 2° - O mandato dos Diretores e do representante docente será de 1 (um) ano, enquanto no exercido dessas funções. 

Artigo 5° - Poderão ser automaticamente preenchidas pelas Unidades de Ensino e Pesquisa, na forma da lei, as vagas 
da Carreira do Magistério Superior abertas em decorrência das seguintes situações: 

I - falecimentos e demissões de docentes ativos; 
11 - aposentadorias. 

Parágrafo único. Nas hipóteses tratadas neste artigo o preenchimento das vagas observará o seguinte procedimento: 

I - A vaga permanece à disposição das Unidades de Ensino e Pesquisa ou Órgão onde se verificar tais ocorrências. 
11 - as vagas abertas e o preenchimento das mesmas deverão ser comunicados à CVD. 

Tftulo 11 - Da Comissão de Vagas Não-Docentes (CVND) 
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Artigo 6°- A Comissão de Vagas Não Docentes (CVND) tem como competência: 

I - a análise e avaliação de solicitações de vagas de servidores técnico-administrativos, respeitada a certificação de 
cada Unidade ou Órgão; 
11- a análise de parecer elaborado pela DGRH sobre a estrutura organizacional e a revisão da certificação das Unidades 
e Órgãos, nos termos da Deliberação CONSU-A-17/12; 
111 -estabelecer época e critérios para que as Unidades e Órgãos apresentem pedido de aumento do número de vagas 
de seu quadro certificado, nos termos da Deliberação CONSU-A-17/12; 
IV - a análise e avaliação de solicitações de aumento do número de vagas do quadro certificado das Unidades e Órgãos. 

Artigo 7° - As análises e avaliações da CVND serão feitas mediante a emissão de parecer circunstanciado para 
deliberação da Câmara de Administração - CAD, que recomendará ou rejeitará a atribuição de vagas, após análise da 
realidade de cada Unidade de Ensino e Pesquisa ou Órgão, verificadas as prioridades a serem atendidas. 

Parágrafo único. As solicitações de vagas não serão recebidas pela Câmara de Administração se não estiverem 
instruídas com o parecer de que trata este artigo, relativo à vaga correspondente. 

Artigo 8° ·A Comissão de vagas Não-Docentes (CVND) será composta pelo: 

I - Coordenador Geral da Universidade, seu Presidente; 
11 - Pró-Reitor de Desenvolvimento Universitário; 
111 - Coordenador da Diretoria Geral de Recursos Humanos; 
IV- Diretor de Unidade de Assistência à Saúde; 
V - 04 (quatro) Diretores de Unidades de Ensino e Pesquisa, um de cada área (Exatas, Biológicas, Humanas e 
Tecnológicas); 
VI- 1 (um) servidor não docente indicado por sua representação junto ao Conselho Universitário. 

S 1°- Os Diretores e o representante dos Servidores terão suplentes indicados da mesma forma. 

S 2° - O mandato dos Diretores e do representante dos Servidores será de 1 (um) ano, enquanto no exercício dessas 
funções. 

Artigo 9° - Poderão ser automaticamente preenchidas pelas Unidades de Ensino e Pesquisa, Centros, Núcleos ou 
Órgãos, na forma da lei, as vagas abertas em decorrência das seguintes situações: 

I - falecimentos e demissões de servidores técnico-administrativos ativos; 
11 -vagas decorrentes de aposentadoria dos servidores técnico-administrativos admitidos entre 01 de janeiro de 1985 a 
05 de outubro de 1988 que optarem pelo regime estatutário e que vierem a se aposentar nos dois anos seguintes a 
contar da data do enquadramento no novo regime. 

§ 1 o - Nas hipóteses tratadas no caput deste artigo, o preenchimento das vagas observará o seguinte procedimento: 

I - os recursos referentes à vaga, em sua totalidade, permanecem à disposição das Unidades de Ensino e Pesquisa ou 
Órgãos onde se verificar tais ocorrências. 
11- as vagas abertas nos termos deste artigo e o preenchimento das mesmas deverão ser comunicados à CVND. 

§ 2° -As vagas existentes na Universidade em 05/10/1988 e não atribuídas às Unidades e Órgãos através do processo 
de certificação são consideradas centralizadas na administração central. 

Tftulo 111 • Disposições Finais 

Artigo 10 - Caberá ao Conselho Universitário determinar o montante de recursos para atender às necessidades 
essenciais de admissão de pessoal, seguindo as normas fixadas nesta Deliberação. 

Artigo 11 - As necessidades essenciais de admissão de pessoal que não possam ser atendidas através de 
remanejamento, e desde que vinculadas ao atendimento das finalidades da Universidade, serão encaminhadas pelos 
dirigentes das unidades de despesa. 

Artigo 12 - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, 
especialmente a Deliberação CONSU-A-001/1999 (Proc.n° 01-P-24250/98). 

Publicada no D.O.E. em 14/08/2013. 
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UNICAMP 

Deliberação CONSU-A-005/2015, de 26/05/2015 

Reitor: José Tadeu Jorge 
Secretária Geral: Lêda Santos Ramos Fernandes 

Dispõe sobre o preenchimento de vagas da Carreira de Pesquisador da Universidade. 

O Reitor da Universidade Estadual de Campinas, na qualidade de Presidente do Conselho Universitário, tendo em 
vista o decidido pelo Conselho na 142a Sessão Ordinária de 26.05.15, baixa a seguinte deliberação: 

Art. 1 o - Poderão ser automaticamente preenchidas pelos Centros e Núcleos Interdisciplinares e Unidades de Ensino 
e Pesquisa, na forma da lei, as vagas da Carreira de Pesquisador abertas em decorrência das seguintes situações: 

I· falecimentos e demissões de pesquisadores ativos; 
11- aposentadorias de pesquisadores vinculados exclusivamente ao Regime Juridico dos Servidores Docentes, 
Técnicos e Administrativos da Universidade Estadual de Campinas (ESUNICAMP). 

Parágrafo único - Nas hipóteses tratadas neste artigo o preenchimento das vagas observará o seguinte 
procedimento: 

1- a vaga permanece à disposição dos Centros e Núcleos Interdisciplinares ou da Unidade de Ensino e Pesquisa onde 
se verificar tais ocorrências; 
11- as vagas abertas e o preenchimento das mesmas deverão ser comunicados à CVD. 

Art. 2° - Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. (Proc. 
n° 01-P-10779/15). 

Publicada no D.O.E. em 03/06/2015. 
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UNICAMP 

Deliberação CONSU-A-023/2013, de 29/10/2013 

Reitor: José Tadeu Jorge 
Secretária Geral: Lêda Santos Ramos Fernandes 

Dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Carreira PAEPE da Universidade. 

O Reitor da Universidade Estadual de Campinas, na qualidade de Presidente do Conselho Universitário, tendo em vista 
o decidido pelo Conselho na continuação da 1348 Sessão Ordinária de 29.1 0.13, e considerando que o quadro dos 
servidores técnico-administrativos da UNICAMP é constituído por 10.490 funções autárquicas, centralizadas na 
Comissão de Vagas Não Docentes (CVND) criadas anteriormente à promulgação da Constituição Federal de 
05.1 0.1988, baixa a seguinte Deliberação: 

Artigo 1° - O quadro de vagas de servidores da carreira PAEPE das Unidades e Órgãos é aquele definido através do 
processo de certificação. 

Artigo 2° - O ingresso na carreira PAEPE se dará por concurso público, no regime estatutário, em vaga disponível no 
Quadro de Vagas da Unidade ou Órgão. 

11° - Para solicitar abertura de concurso público, nos termos do parágrafo único do artigo 18 da Deliberação CAD-A-
004/2010, a Unidade ou Órgão deverá demonstrar a existência dos recursos necessários para o preenchimento da vaga. 

S 2° - A demanda da Unidade ou Órgão será encaminhada à CVND, que emitirá parecer circunstanciado a ser apreciado 
pela Câmara de Administração (CAD). 

Artigo 3° - As hipóteses de admissão de servidores na Carreira PAEPE por prazo determinado ou em caráter 
emergencial, bem como sua regulamentação, será prevista em norma específica. 

Artigo 4° - A movimentação de pessoal nos Quadros da Universidade entre as diferentes Unidades e Órgãos poderá 
ocorrer por transferência. 

Artigo 5° -As transferências poderão ocorrer: 

I. Quando decorrente do processo de promoção vertical previsto no inciso I do artigo 17 da Deliberação CAD-A-
004/2010. 
11. Através de permuta recíproca de servidores; 
111. Ex-ofício por motivos relevantes e comprovados de salvaguarda da pessoa do servidor, quando se recomende a sua 
urgente transferência; 
IV. Quando houver indicação de readaptação de servidores, não sendo possível a mesma ocorrer dentro da própria 
Unidade; 
V. Por interesse da administração. 

S 1° - Poderá, excepcionalmente, ocorrer transferência com liberação de vaga e recursos, sendo a vaga incluída no 
quadro do novo Órgão/Unidade de destino como não certificada, podendo ser solicitada sua inclusão no Quadro do 
Orgão/Unidade quando da revisão da sua certificação. 

S 2° - A descentralização da vaga para transferência poderá ocorrer através de descentralização de vaga para o 
Órgão/Unidade no qual o servidor será lotado, sendo a mesma considerada excedente no quadro do Órgão/Unidade de 
origem, para posterior reposição. 

S 3° - O servidor transferido nos termos do inciso I somente poderá participar novamente de um processo de 
transferência após decorridos 2 (dois) anos da transferência anterior. 

Artiso 6° - A vaga decorrente de aposentadoria e de falecimento de servidor do regime CLT permanecerá na Unidade 
ou Orgão, podendo ser utilizada para reposição através de concurso público, no montante dos recursos disponíveis 
anualizados, na referência inicial do segmento da função do ocupante anterior. (alterado pela DeliberaÇ,ão CONSU-A-
014/2019) 
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S 1°- Caso a Unidade ou Órgão não disponha de recursos, a vaga ficará disponível ficando sua ocupação condicionada à 
disponibilidade orçamentária. 

S 2° - A Unidade ou Órgão poderá solicitar o preenchimento de uma vaga não ocupada, em função de segmento 
diferente daquele do último ocupante, desde que disponha recursos necessários em seu quadro. (alterado pela 
Deliberação CONSU-A-014/2019) 

Artigo 7° - A vaga decorrente da aposentadoria de servidores regidos pelo ESUNICAMP permanecerá na Unidade ou 
Órgão, podendo ser utilizada se houver recursos disponíveis em seu quadro. 

Parágrafo Único - Caso a Unidade ou Órgão não disponha de recursos, a vaga ficará disponível ficando sua utilização 
condicionada à disponibilidade orçamentária. 

Arttae 8° A UAiEiaEie e1:1 Órtãe ~eEieFá Elis~er em EleffAitiv-e Eles ree1:1rses Elas vagas Ele se1:1 ftl:laEire, ease em ftl:le a vaga 
seFá eeAtraHHEia, ~eEieAEie 1:1tiHHr 1 99Wi Ele salEie ~ara e~:~steie e1:1 §9w; ~ara 1:1tilii!a~ãe Ele ~re·Aste Re artige 18 Ela 
Qelii:Jera~ãe CA9 A 99412919, e1:1 ~reFRe~ãe. 

!i 1° A UAiEiaEie e1:1 órtãe ~teEieFá iAEiiear em Ejl:le AÍvel Ele eeFfiJtleJtiEiaEie seFá eeAtFalii!aEia a 'i'aga, seAEie Ejl:le e 'i'aler a 
ser Elei:JitaEie seFá a earresl'leFtEieAte ae FReAer Rivel Ele eeFR~leJtiEiaEie Ela Hlis l'lerii!8Rtal A. 

!i 2° A UFtiEiaEie 91:1 Órgã9 Ejl:le 9tJtar 1=1ela eeRtFalii!a~ã9 Ele vagas S9FReRte tJ9EieFá tJleitear a atrii:J1:1i~ã9 Ele 1'19\<as vagas 
a1=1és três aRes, a eeRtar Ela Elata Ela eeAtFalii!a~ãe. 
(revogados pela Deltberaçlo CONSU-A-0 1412019) 

Artigo 9° - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, 
em especial parte da Deliberação CONSU-A-01712012. 

Publicada no D.O.E. em 08/11/2013. 

Histórico de Revisões 
-A Deliberação CONSU-A-014/2019 altera o artigo 6°, parágrafo 2° do artigo 6° e revoga o artigo 8° 
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11. 
~ " · Procuradoria Geral ~., 

UNICAMP 

Deliberação CAD-A-001/2018, de 03/04/2018 

Reitor: Marcelo Knobel 
Secretária Geral: Ângela de Noronha Bignami 

Cria o Programa de Desenvolvimento do Quadro Docente da Carreira do Magistério Superior e dispõe sobre a 
utilização de recursos a ele destinados. 

O Reitor da Universidade Estadual de Campinas, na qualidade de Presidente da Câmara de Administração, tendo em 
vista o decidido em sua 3328 Sessão Ordinária, realizada em 03 de abril de 2018, baixa a seguinte Deliberação: 

Artigo 1 o - Fica criado o Programa de Desenvolvimento do Quadro Docente da Carreira do Magistério Superior, que 
abrange as seguintes ações: 

I - admissões (concursos públicos de provas e títulos); 
11 - promoções por mérito horizontais; 
111 - concursos públicos de provas e títulos para obtenção do Título de Livre Docente e para o cargo de Professor 
Titular; 
IV - promoções por mérito verticais, dos docentes da Parte Suplementar. 

§ 1 o - Os recursos para o desenvolvimento das ações do Programa serão discriminados anualmente na proposta 
orçamentária. 

§ 2°- A Comissão de Vagas Docentes apresentará, anualmente, à Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão- Cepe uma 
proposta de distribuição dos recursos entre as Unidades de Ensino e Pesquisa com base em indicadores e, quando 
cabível, em projetos especiais. 

§ 3° - As Unidades de Ensino e Pesquisa definirão qual será a destinação dos recursos do Programa dentre as ações 
previstas neste artigo, devendo indicar previamente ao início de cada um dos procedimentos previstos nos incisos I 
a IV do artigo 1° a utilização e a reserva desses recursos. 

Artigo 2° - A Comissão de Vagas Docentes apreciará excepcionalidades, separadamente dos recursos a que se refere 
o artigo 1°, desde que ocorridas a partir de 01.01.2018 e desde que tratem de uma das seguintes situações: 

I - falecimentos; 
11 - demissões. 

Parágrafo único - Nas hipóteses previstas nos incisos I e 11 deste artigo, a Comissão de Vagas Docente emitirá 
parecer à Câmara de Administração para deliberação. 

Artigo 3° - A Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário - PRDU fará o controle da utilização dos recursos e 
informará ao Conselho Universitário através de relatórios periódicos quando da revisão orçamentária. 

Artigo 4° - Ficam mantidos os procedimentos previstos para cada uma das ações previstas nos incisos I a IV do artigo 
1 o desta Deliberação, naquilo que não se opuser ao previsto nesta Deliberação. 

Artigo 5° - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
(Proc. no 01-P-6533/2018) 

Disposições Transitórias 

Artigo 1°- Dos recursos alocados no Orçamento 2018 pelo Conselho Universitário em 12.12.2017 para o Programa de 
Desenvolvimento do Quadro Docente, ficam destinados para cada Unidade de Ensino e Pesquisa recursos 
equivalentes ao valor de 01 (uma) vaga docente, nível MS-3.1, em RDIDP, para serem utilizados nas ações previstas 
no artigo 1° desta Deliberação para os docentes da Carreira do Magistério Superior, a critério da Congregação. 
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§ 1" - Por decisão da Congregação da Unidade e segundo critérios de conversão e controle que deverão ser 
previamente definidos, os recursos, em sua totalidade ou parcialmente, poderão ser direcionados ao orçamento de 
custeio. 

§ 2" - Não serão analisadas demandas por novas contratações em 2018 para as Unidades de Ensino e Pesquisa que 
optarem por utilizar recursos para promoções, verticais ou horizontais, concursos públicos para obtenção do título 
de Livre Docente, concursos públicos para o cargo de Professor Titular e transformação em custeio. 

Publicada no D.O.E. em 07/04/2018. Pág. 344. 
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11. 
~ " · Procuradoria Geral ~., 

UNICAMP 

Deliberação CAD-A-007/2018, de 06/11/2018 

Reitor: Marcelo Knobel 
Secretária Geral: Ângela de Noronha Bignami 

Cria o Programa de Desenvolvimento do Quadro Docente da Carreira do Magistério Secundário Técnico e dispõe sobre 
a utilização de recursos a ele destinados. 

O Reitor da Universidade Estadual de Campinas, na qualidade de Presidente da Câmara de Administração, tendo em 
vista o decidido em sua 339• Sessão Ordinária, realizada em 06 de novembro de 2018, baixa a seguinte Deliberação: 

Artigo 1 o - Fica criado o Programa de Desenvolvimento do Quadro Docente da Carreira do Magistério Secundário 
Técnico, que abrange as seguintes ações: 

I - admissões (concursos públicos de provas e títulos); 
11 - promoções por mérito; 
lll- promoções por titulação. 

I 1 o - Os recursos para o desenvolvimento das ações do Programa serão discriminados anualmente na proposta 
orçamentária. 

I 2°- A Comissão de vagas Docentes apresentará, anualmente, à Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão- Cepe uma 
proposta de distribuição dos recursos entre os Colégios Técnicos com base em indicadores e, quando cabível, em 
projetos especiais. 

S 3° - Os Colégios Técnicos definirão qual será a destinação dos recursos do Programa dentre as ações previstas 
neste artigo, devendo indicar previamente ao inicio de cada um dos procedimentos previstos nos incisos I a 111 do 
artigo 1 o a utilização e a reserva desses recursos. 

Artigo 2° - A Comissão de vagas Docentes apreciará excepcionalidades, separadamente dos recursos a que se refere 
o artigo 1 o, desde que ocorridas a partir de 01.01.2018 e desde que tratem de uma das seguintes situações: 

I - falecimentos; 
11 - demissões. 

Parágrafo único - Nas hipóteses previstas nos incisos I e 11 deste artigo, a Comissão de Vagas Docente emitirá 
parecer à Câmara de Administração para deliberação. 

Artigo 3° - A Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário - PRDU fará o controle da utilização dos recursos e 
informará ao Conselho Universitário através de relatórios periódicos quando da revisão orçamentária. 

Artigo 4° - Ficam mantidos os procedimentos previstos para cada uma das ações previstas nos incisos I a 111 do artigo 
1 o desta Deliberação, naquilo que não se opuser ao previsto nesta Deliberação. 

Artigo 5° - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
(Proc. no 01-P-6533/2018) 

Publicada no D.O.E. em 10/11/2018. Pág. 82. 
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11. 
~ " · Procuradoria Geral ~., 

UNICAMP 

Deliberação CONSU-A-017/2017, de 26/09/2017 

Reitor: Marcelo Knobel 
Secretária Geral: Ângela de Noronha Bignami 

Suspende temporariamente a reposição automática de vagas e recursos ao Quadro de Vagas da Carreira do Magistério 
Superior. 

O Reitor da Universidade Estadual de Campinas, na qualidade de Presidente do Conselho Universitário, tendo em 
vista o decidido na 153a Sessão Ordinária de 26.09.17, baixa a seguinte Deliberação: 

Artigo 1° - Fica temporariamente suspensa a reposição automática de vagas da Carreira do Magistério Superior, 
prevista no artigo 5° da Deliberação CONSU-A-01812013, abertas em decorrência das seguintes situações: 

I - falecimentos ou demissões de docentes ativos; 
11 - aposentadorias. 

S 1 o - A medida prevista neste artigo será revista em dezembro de 2018. 

S 2° - A CVD analisará os casos excepcionais, relativos às situações em que houver necessidade absoluta de 
preservação das atividades-fim da Universidade ou de risco de comprometimento das mesmas, encaminhando à CAD 
para Parecer e ao Consu para Deliberação. 

Artigo 2°- Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação. (Proc. n° 01-P-24250/1998) 

Publicada no D.O.E. em 29/09/2017. 
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11. 
~ " · Procuradoria Geral ~., 

UNICAMP 

Deliberação CONSU-A-018/2017, de 26/09/2017 

Reitor: Marcelo Knobel 
Secretária Geral: Ângela de Noronha Bignami 

Suspende temporariamente a reposição automática de vagas e recursos da Carreira de Pesquisador. 

O Reitor da Universidade Estadual de Campinas, na qualidade de Presidente do Conselho Universitário, tendo em 
vista o decidido na 1538 Sessão Ordinária de 26.09.17, baixa a seguinte Deliberação: 

Artigo 1 a - Fica temporariamente suspensa a reposição automática de vagas da Carreira de Pesquisador, prevista na 
Deliberação CONSU-A-005/2015, abertas em decorrência das seguintes situações: 

I - falecimentos ou demissões de pesquisadores ativos; 
11 -aposentadorias. 

S 1 a - A medida prevista neste artigo será revista em dezembro de 2018. 

S 2a - A CVD analisará os casos excepcionais, relativos às situações em que houver necessidade absoluta de 
preservação das atividades-fim da Universidade ou de risco de comprometimento das mesmas, encaminhando à CAD 
para Parecer e ao Consu para Deliberação. 

Artigo 2a - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação. (Proc. no 01-P-10779/2015) 

Publicada no D.O.E. em 29/09/2017. 
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11. 
~ " · Procuradoria Geral ~., 

UNICAMP 

Resolução GR-025/2017, de 20/04/2017 

Reitor: Marcelo Knobel 

Suspende temporariamente a reposição automática de vagas e recursos ao Qpadro de Vagas dos Servidores e 
Docentes. 

O Reitor da Universidade Estadual de Campinas, no uso de suas atribuições RESOLVE: 

Artigo 1° - Fica temporariamente suspensa a reposição de vagas e recursos ao Quadro de Vagas de servidores das 
Unidades e Órgãos prevista na Delibera,ão CONSU-A-023/2013 e na Delibera,ão CONSU-A-018/2013, a partir da data 
de publicação desta Resolução. 

Parágrafo único. Excepcionalmente, a reposição automática de vagas dos órgãos subordinados à Diretoria Executiva da 
Área da Saúde será preservada para os casos decorrentes de demissão, aposentadoria e falecimento de servidores 
regidos pela CLT, conforme artigo 6° da Deliberação CONSU-A-023/2013. Nos casos de reposição de vagas de servidores 
regidos pelo ESUNICAMP, a DEAS e a CGU tratarão as excepcionalidades considerando a posição do quadro a partir de 
1° de janeiro de 2018, administrado pela PRDU. Os pedidos de reposição de vagas fundamentados neste parágrafo 
único seguirão o fluxo definido no Anexo I desta Resolução. (Alterado pela Resolução GR-040/2018) 

Artigo 2° - Fica temporariamente suspensa a reposição de vagas e recursos ao Quadro de vagas docentes das 
Unidades de Ensino e Pesquisa prevista na Deliberação CONSU-A-018/2013, a partir da data de publicação desta 
Resolução. 

Artigo 3°- As medidas previstas nos artigos 1° e 2° serão revistas na aprovação do orçamento 2019. 

Parágrafo único. A CVD e CVND analisarão os casos excepcionais, relativos às situações em que houver necessidade 
absoluta de preservação das atividades-fim da Universidade ou de risco de comprometimento das mesmas, emitindo 
pareceres à CAD. (Alterado pela Resolução GR-040/2018) 

Artigo 4° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Publicada no D.O.E. em 25/04/2017. Pág. 179. 

Histórico de Revisões 
-Parágrafo único do artigo 1° e caput e parágrafo único do artigo 3° alterados pela Resoluç;ão GR-040/2018. 
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Informação AEPLAN nº 0061/2020 

 

 

TERCEIRA REVISÃO DO ORÇAMENTO 2019 ‐ FECHAMENTO 

 

 

    O Demonstrativo de Receitas e Despesas, ao final da execução orçamentária de 

2019 apresentou os seguintes resultados: 

a) Déficit de R$ 53,422 milhões no exercício; 

b) Déficit acumulado até o final de 2019 de R$ 709,251 milhões, posição que 

incorpora a transferência do valor negativo de R$ 655,829 milhões apurado 

nos exercícios de 2015 a 2018. 

c) As Despesas da Universidade superaram as Receitas do Tesouro do Estado 

(ICMS + Lei Kandir), atingindo em 105,16%. 

 

Na sequência seguem os comentários acerca das receitas e despesas realizadas 

no decorrer do ano de 2019: 

 

 

RECEITAS   

 

    O somatório das Receitas de 2020, sem que se considere o uso de recursos da 

Reserva Estratégica, é 0,70% menor que a previsão contida no orçamento inicial (‐R$ 17,045 

milhões), atingindo R$ 2.423,923 milhões. Esse resultado é resultante das variações previstas 

nas diversas rubricas de Receitas, as quais relatamos a seguir:  

 

 

Recursos do Tesouro do Estado (RTE) ..................................................... ‐ R$ 30,162 milhões 
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 ICMS 

 

O  ano  de  2019  iniciou  com  grandes  expectativas  em  relação  ao  crescimento 

econômico, fato que não aconteceu. No início do exercício, o relatório Focus, do Banco 

Central, estimava um crescimento do Produto  Interno Bruto (PIB) próximo de 2,7%. 

Num cenário de  incerteza sobre o  futuro econômico e político do país, a economia 

teve sua previsão de crescimento reduzida para 1,1%. 

 

A recuperação da economia brasileira continuou lenta, o desemprego ainda elevado e 

as arrecadações dificilmente superaram as previsões mensais. A inflação permaneceu 

controlada, apesar da política de redução de juros da taxa SELIC, e pouco se pôde notar 

de crescimento no consumo. 

  

A previsão  de  arrecadação de  ICMS utilizada  como parâmetro para  elaboração da 

Proposta de Distribuição Orçamentária – 2019 (R$ 108,203 bilhões) foi alterada por 

esta Assessoria na 2ª Revisão Orçamentária (R$ 106,184 bilhões) em junho e revisada 

pela  Secretaria  da  Fazenda  no mês  de  julho  (R$  105,857  bilhões)  e  informada  às 

Universidades após alguns meses.  

 

O Estado de São Paulo, através do Decreto nº 64.564, instituiu o Programa Especial de 

Parcelamento (PEP do ICMS), de 5 de novembro de 2019. O PEP é um programa de 

parcelamento oferecido pelo Estado de São Paulo para promover a regularização dos 

créditos do Estado, decorrentes de débitos de ICMS, constituídos ou não, inclusive os 

inscritos em Dívida Ativa, ajuizados ou a ajuizar, em razão de fatos geradores ocorridos 

até 31 de maio de 2019. Ressaltamos que as adesões  com pagamento a  vista dos 

débitos foram a principal responsável pelo aumento de arrecadação no final de 2019, 

conforme demonstrado no Gráfico 1. 

 

Por  fim, a arrecadação do  ICMS  totalizou R$ 107,533 bilhões no exercício,  ficando 

0,62% abaixo do valor previsto   na   Proposta   de   Distribuição   Orçamentária    inicial  

(R$  108,203  bilhões),  e  1,27%  acima  do  valor  adotado  na  Segunda  Revisão 

Orçamentária (R$ 106,184 bilhões), conforme dados constantes na Tabela 1, fato que, 
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aliado às reduções de despesas executadas na Universidade, resultaram na redução 

do déficit previsto na 2ª Revisão Orçamentária de R$ 244,330 milhões para R$ 53,422 

milhões nesta última revisão do orçamento de 2019.  

 

 

 Contingenciamento 

 

No dia 22/01/2019, foi publicado o Decreto de Execução Orçamentária nº 64.078 “que 

estabelece normas para a execução orçamentária e financeira do exercício de 2019 e 

dá providências correlatas”. O decreto apresenta um contingenciamento de dotação 

orçamentária dos Recursos do Tesouro do Estado (Receita RTE) de R$ 39.716,392,00. 

Considerando  que  a  Universidade  recebe  quota‐parte  sobre  o  ICMS  Líquido  (PEP 

incluso) e que o repasse financeiro acontece de acordo com os valores arrecadados 

pelo Estado, conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 16.884, de 21 de dezembro 

de 2018, informamos que nenhum contingenciamento foi efetuado no exercício. 

 

 

 Diferença de arrecadação de dezembro de 2018. 

 

O  valor  de  R$  5,463 milhões  deduzido  em  janeiro  do  repasse  da  quota‐parte  da 

Universidade sobre a arrecadação de ICMS corresponde à parcela da UNICAMP sobre 

a diferença entre o  valor da  arrecadação de  ICMS prevista para dezembro/18  e  o 

montante efetivamente arrecadado no mês. 

 

 

 Lei Kandir 

 

De acordo com a Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019, que “estima a receita e fixa 

a despesa da União para o exercício  financeiro de 2019”, não  foram aprovados os 

valores  destinados  à  Transferência  a  Estados,  Distrito  Federal  e Municípios  para 

compensação da isenção do ICMS aos Estados Exportadores (Lei Kandir). Dessa forma, 
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a quota‐parte da Universidade prevista na proposta orçamentária de 2019 foi excluída 

já na primeira revisão orçamentária. 

 

 

    As Receitas do Tesouro do Estado ao  final do exercício de 2019 apresentam 

uma  redução  de  R$  30,162 milhões  (1,26%)  em  relação  à  Proposta Orçamentária  Inicial, 

conforme tabela abaixo. 

 

 

 

    Com a  finalidade de demonstrar o desempenho da arrecadação do  ICMS no 

período de 2015 a 2019, preparamos os Gráficos 2 a 13 e Tabelas 2 a 4 com dados em valores 

reais  (deflacionados  para  uma  mesma  base),  sobre  os  quais  destacamos  as  seguintes 

observações: 

 

a) A arrecadação de ICMS nominal de R$ 107,533 bilhões, quando deflacionada, sinaliza 

um crescimento real, em relação a 2018, de 0,78% pelo IGP‐DI/FGV, 2,88% pelo IPC‐

FIPE e de 3,06% quando se utiliza o  IPCA/IBGE, o qual se deve majoritariamente ao 

crescimento  apresentado  no mês  de  dezembro,  fortemente  impactado  pelo  novo 

Programa Especial de Parcelamento de dívidas do ICMS; 

b) Nota‐se, no entanto, que, mesmo com o crescimento da arrecadação de ICMS em 2019 

(R$ 107,533 bilhões), este montante ainda se encontra abaixo dos valores arrecadados 

em  2015,  quando  comparado  em  termos  reais,  fato  que  afeta  profundamente  as 

finanças da Universidade; 

TOTAL RTE

Q.P. ICMS LEI KANDIR DIFER. DEZ/2018 UNICAMP

A B C D = A + B + C

PROP. ORÇAM. a 108.202,799 2.375,917 10,001 0,000 2.385,917

2ª REVISÃO b 106.184,020 2.331,589 0,000 ‐5,463  2.326,126

3ª REVISÃO c 107.533,411 2.361,219 0,000 ‐5,463  2.355,756
DIFERENÇA d = c ‐ a ‐669,388  ‐14,698  ‐10,001  ‐5,463  ‐30,162 

VARIAÇÃO 

PERCENTUAL
d = b / a ‐0,62% ‐0,62% ‐100,00% ‐ ‐1,26%

VALORES NOMINAIS EM R$ MILHÕES

ITEM
ICMS ANUAL 

2019

RECEITAS DA UNICAMP SOBRE
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c) O baixo crescimento da arrecadação sugere uma estagnação no crescimento do ICMS. 

A  tendência  observada  não  apresenta  elementos  de  uma  possível  retomada  da 

atividade  econômica. Assim  sendo,  o  cenário  econômico  atual  exige  o máximo  de 

cautela,  visto  que  há muita  incerteza  quanto  ao  desempenho  econômico  futuro, 

fortemente afetado pelo ambiente político; 

d) A série histórica ampliada, bem como outras informações sobre arrecadação do ICMS 

podem  ser  verificadas  na  página  da  AEPLAN  (http://www.aeplan.unicamp.br/ 

icms_base_calculo_universidades/arrecadacao_icms.php ). 

 

 

Receita Própria  .....................................................................................  R$ 13,117 milhões 

 

    As Receitas Próprias totalizaram R$ 68,167 milhões, situando‐se 23,83% maior 

do que o valor estimado no  início de 2019 e  ficando  levemente acima da última projeção 

apresentada na Segunda Revisão Orçamentária (+0,14%). 

     

    Os  juros e correção monetária obtidos sobre as aplicações  financeiras ainda 

constituem a principal  fonte de  receita própria da Universidade. Contudo, o desequilíbrio 

entre Receita e Despesa continua a reduzir o aporte em aplicações financeiras, e demandando 

a utilização de recursos das reservas da Instituição. Como consequência, os rendimentos das 

aplicações  financeiras  têm  sido  substancialmente  reduzidos  ano  a  ano  pela  corrosão  do 

montante do capital disponível nas reservas da Universidade. O período de julho a outubro 

apresentou um rendimento maior que o estimado na segunda revisão. Dessa forma, e com 

base nos valores arrecadados no exercício, as receitas das aplicações financeiras foram 4,25% 

maiores que a estimativa inicial desta rubrica de receita, passando de R$ 26,413 milhões para 

R$ 27,535 milhões. 

 

    As outras fontes de receitas próprias – com exceção das oriunda do transporte 

e dos restaurantes que recuaram no segundo semestre –, encontram‐se acima do previsto 

inicialmente,  com destaque para as  receitas oriundas das Unidades. No exercício de 2019 

houve  um  crescimento  de  26,95%  nessas  outras  fontes  de  receitas  da  Universidade, 
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totalizando um valor de R$ 36,355 milhões. Além disso, em fevereiro passado, a Universidade 

passou a receber uma parcela mensal de recursos referentes à renegociação do contrato de 

adesão ao acordo entre Banco do Brasil e Governo do Estado de São Paulo relativo à folha de 

pagamento dos servidores públicos estaduais, que resultou numa arrecadação extraordinária 

de receita de R$ 4,277 milhões. É importante ressaltar, novamente, que o fechamento anual 

apresenta as receitas provenientes de aplicações financeiras menores que as outras fontes de 

receita, o que apresenta uma nova forma de financiamento devido a utilização constante de 

nossas reservas financeiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

APLICAÇÕES 

FINACEIRAS
OUTRAS RECEITAS

ACORDO BB ‐ GOV 

EST SP
RECEITA PRÓPRIA

A B C D = A + B + C

PROP. ORÇAM. a 26,413 28,637 0,000 55,050

2ª REVISÃO b 25,717 38,128 4,225 68,070

3ª REVISÃO c 27,535 36,355 4,277 68,167

DIFERENÇA d = c ‐ a 1,122 7,718 4,277 13,116

VARIAÇÃO 

PERCENTUAL
d = b / a 4,25% 33,14% ‐ 23,83%
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DESPESA 

 

As Despesas  de  2019  totalizaram  R$  2.477,345 milhões,  situando‐se  6,11% 

abaixo do valor previsto na 2ª Revisão Orçamentária (‐R$ 161,181 milhões) e 5,08% abaixo do 

montante estimado na proposta orçamentária inicial (‐R$ 132,717 milhões). 

  

Na  sequência  apresentamos  o  detalhamento  e  os  comentários  sobre  as 

movimentações ocorridas nos diversos Grupos de Despesas: 

 

 

 

 

a) Grupo I – Pessoal: a redução de 0,86% nestas despesas (‐R$ 18,211 milhões) 

decorre de diversos fatores que atuaram em sentidos opostos:  

i. Redução  de  despesas  decorrente  da  redução  da  folha  de 

pagamento; 

ii. Abatimento de valor do item Insuficiência Financeira, em função da 

participação da Universidade na compensação financeira recebida 

pelo Estado devido à exploração de petróleo e gás natural (Lei nº 

16.004, de 23 de novembro de 2015). A seguir, demonstramos os 

valores abatidos pelo Estado no exercício de 2019: 

Valores  Nominais Em R$ Milhões

PROPOSTA

ORÇAMENTÁRIA 2ª REVISÃO 3ª REVISÃO R$ %

A B C D = C ‐ A E = C / A

I ‐ PESSOAL 2.117,275 2.133,176 2.099,063 ‐18,211  ‐0,86%

II ‐ JUROS ENCARGOS AMORTIZ. E SENTENÇAS JUDICIAIS 10,348 10,348 9,283 ‐1,065  ‐10,29%

III ‐ DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA 50,675 57,312 53,636 2,961 5,84%

IV ‐ RESTAURANTES E TRANSPORTES 48,197 48,595 46,390 ‐1,807  ‐3,75%

V ‐ DESPESAS CONTRATUAIS 114,739 115,811 108,426 ‐6,313  ‐5,50%
VI ‐ PROGRAMAS DE APOIO 85,205 82,238 74,157 ‐11,047  ‐12,97%

VII ‐ MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EXISTENTES 37,019 41,528 58,731 21,712 58,65%

VIII ‐ PROJETOS ESPECIAIS 65,560 80,505 25,035 ‐40,525  ‐61,81%

IX ‐ DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS 5,300 3,300 2,624 ‐2,676  ‐50,50%

X ‐ CRÉDITOS A CONCEDER / VALORES NÃO EMPENHADOS 75,745             65,713 0,000 ‐75,745  ‐100,00%

TOTAL 2.610,062 2.638,527 2.477,345 ‐132,717  ‐5,08%

GRUPO

VARIAÇÃO
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iii. Cobertura do déficit no orçamento do Hospital das Clínicas e CAISM, 

para  pagamento  de  Horas  Extras,  em  caráter  excepcional  (os 

hospitais  não  serão mais  isentados  do  ressarcimento  das  horas 

extras  realizadas). No  restante da Universidade  as despesas  com 

horas  extras  e  sobreaviso  foram  realizadas  dentro  do  previsto 

inicialmente; 

iv. Cobertura  do  déficit  no  orçamento  do Hospital  das  Clínicas  para 

pagamento de módulos de Plantões; 

v. Reajuste  salarial  de  2,2%  a  partir  da  folha  de  maio,  conforme 

negociação entre o CRUESP e o Fórum das Seis; 

vi. Recomposição dos valores de Gratificações de Representação; 

vii. Promoções  docentes  realizadas  com  os  recursos  destinados  ao 

Programa de Desenvolvimento do Quadro Docente; 

viii. Novas contratações de docentes e técnicos administrativos; 

 

 

 

MÊS

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI
JUN
JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ 

TOTAL

Royalties do Petróleo

Valores em R$

796.642                          

8.802.482                       

767.705                          

775.506                          

8.260.556                       
913.562                          
990.471                          

9.244.953                       

787.410                          

774.816                          

7.715.423                       

763.962                          

40.593.488                     
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b) Grupo II – Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais: a redução 

de  10,29%  (‐R$  1,065  milhões)  decorre  de  uma  correção  nos  valores 

estimados.  A  Universidade  realizou  todos  os  pagamentos  devidos  no 

exercício; 

c) Grupo III – Despesas de Utilidade Pública: o aumento de 5,84% (R$ 2,961 

milhões) é decorrente de: 

i. Novo  contrato para  compra de energia elétrica no mercado  livre 

para o período de 2019 a 2021, que apresenta um aumento superior 

a  43%  neste  exercício.  Os  gastos  decorrentes  desse  contrato 

correspondem a 67% das despesas de energia elétrica no campus 

Campinas,  sendo  os  outros  33%  referentes  ao  pagamento  do 

sistema de distribuição de energia, cujos valores foram reajustados 

em 9,30% a partir de abril;  

ii. Reajuste  das  tarifas  de  energia  elétrica  (FOP,  COTUCA,  CPQBA  e 

Moradia Estudantil = 9,30%);  

Carreira PAEPE / Procurador Docentes/Pesquisadores

Admissão ‐ Concurso  206 27

Admissão ‐ Temporária 34 38

Admissão ‐ Pesquisadores ‐ 1

Promoção 1736 200

Demissão 165 28

Aposentadoria 382 114

Falecimentos ‐ Ativos 18 0

Falecimentos ‐ Inativos 54 33

Fonte: Dados  DGRH

Movimentação do Quadro de Pessoal ‐ 2019

%

SET/2018 

(A)

JUN/2019 

(B)

DEZ/2019 

(C)
D = C ‐ B E = C ‐ A F = C / A

Ativos 9.596 9.279 9.163 ‐116 ‐433 95%

Aposentados 4.942 5.292 5.389 97 447 109%

TOTAL 14.538 14.571 14.552 ‐19 14 100%

SERVIDORES COM EVENTOS REGISTRADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

SITUAÇÃO

QUANTIDADE
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iii. Reajuste  de  preços  das  tarifas  de  água  (Campinas  =  4,52%  em 

fevereiro e Piracicaba = 4,95% em março);  

iv. Aumento de consumo de água (FOP = 20% e SAR = 26%); 

v. Aumento  de  consumo  de  energia  elétrica  (8%)  e  água  (17%)  na 

Moradia Estudantil;  

vi. E, no sentindo  inverso, da diminuição do consumo no restante da 

Universidade. 

d) Grupo  IV  –  Restaurantes  e  Transportes:  a  variação  das  despesas  deste 

Grupo em  relação ao orçamento  inicial  (‐3,75%),  se deve à  redução das 

despesas  com  os  gêneros  alimentícios  do  Restaurante Universitário  e  à 

redução  das  quantidades  utilizadas  na  formulação  do  orçamento  inicial 

para os Restaurantes  (‐R$ 5,380 milhões); As despesas  com Transportes 

tiveram  redução  de  R$  0,933 milhões  em  relação  aos  valores  previstos 

inicialmente. 

e) Grupo  V  –  Despesas  Contratuais:    a  redução  de  5,50%,  equivalente  a 

R$ 6,313  milhões  se  deve  a:  otimização  da  utilização  dos  contratos; 

reversão  de  valores  previstos  a maior;  redução  de  gastos  em  contratos 

estimados  por  demanda  de  utilização.  No  sentido  inverso,  as  despesas 

foram  acrescidas  por:  reajustes  de  preços  previstos  em  cláusulas 

contratuais;  transferência  de  recursos  advindos  de  outros  Grupos  de 

Despesa  (contratos  firmados  com  recursos  de  custeio);  aumento  dos 

valores devido à acréscimo de posto de portaria e posto de vigilância para 

FEF; acréscimo de serviços de limpeza da FCF decorrente da ocupação de 

novas  áreas;  novo  contrato  de  manutenção  e  conservação  de  áreas 

poliesportivas  e  afins  da  FEF;  contrato  de  sistema  de  osmose  reversa 

hemodiálise  do  HC;  novo  contrato  de  serviços  de  atendimento  pré‐

hospitalar  e  remoção  de  urgências  e  novo  contrato  de  serviços  de 

movimentação, carga e descarga para os Campi de Limeira; 

f) Grupo VI – Programas de Apoio: a redução de 12,97% (‐R$ 11,047 milhões) 

ocorre pela movimentação de  recursos entre os Programas Qualificados 

(PAEG, PAQPP e PAEMT) e outros Grupos de Despesa, com o objetivo de 

adequar  a operacionalização da execução orçamentária. Por outro  lado, 
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houve a criação do Programa “Cesar Lattes” do Cientista Residente  (+R$ 

0,129 milhões), e o reajuste no auxilio transporte destinado a bolsistas. 

g) Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes: o aumento de 58,65% 

(R$ 21,712 milhões) é resultante das transferências de recursos oriundos de 

outros Grupos de Despesa, principalmente o Grupo VI–Programas de Apoio, 

e do Grupo IX–Despesas Custeadas com Receita Própria; além disso, cabe 

ressaltar que o forte crescimento se deve a realização da despesas relativas 

aos empréstimos e a suplementação de recursos, aprovada pela COP, para 

a cobertura do déficit apresentado pelo Hospital das Clínicas no exercício. 

h) Grupo VIII – Projetos Especiais: a redução das despesas verificadas neste 

Grupo (‐ R$ 40,525 milhões) é decorrente das seguintes movimentações: 

i. Transferência dos recursos da Reserva Técnica para os Grupos III e 

IV,  para  atender  a  reajustes  de  preços  previstos  em  cláusulas 

contratuais; 

ii. Aporte de recursos para execução de obras, reformas e aquisições, 

e/ou  contratação  de  serviços,  os  quais,  por  estarem  em  plena 

execução ou pela sua urgência e necessidade de execução imediata, 

justificaram  a  necessidade  de  liberação  de  recursos  (Anexo  I), 

seguindo a ordenação da planilha constante no site da PRDU; 

iii. Aporte de  recursos de R$ 0,154 milhões  referente à  correção do 

valor de projetos estratégicos aprovados pela COPEI em 2018; 

iv. Transferência  de  recursos  do  Apoio  aos  Novos  Programas 

Acadêmicos para o Planejamento Estratégico  (R$ 0,700 milhões), 

referente aos laboratórios de ensino da graduação;  

v. Aporte de recursos aprovados pela COP para: Infraestrutura de TIC 

e Manutenção dos Tornos do COTIL (R$ 0,600 milhões); Reforma do 

Prédio Anexo III da FE com contrapartida FINEP (R$ 0,759 milhões); 

Restauro do COTUCA – Convênio de Cooperação Campinas Decor 

(R$ 2,800 milhões); Higienização de reservatórios de água potável 

(R$ 0,627 milhões); e Expansão de cabine Primária de energia do 

CCUEC (R$ 0,750 milhões); 
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vi. Subvenção Extraordinária para cobertura do déficit do Hospital das 

Clínicas em 2019, cabendo ressaltar que os valores aportados foram 

transferidos para o Grupo VII e utilizados para os pagamentos de 

despesas de custeio; 

vii. Cancelamento dos  recursos aprovados  (R$ 4,020 milhões) para o 

pagamento de auxílios e bolsas emergenciais, em virtude de possível 

não pagamentos das bolsas do CNPQ, devido a não necessidade de 

utilização; 

viii. Redução dos recursos do Programa de Desenvolvimento do Quadro 

Docente, uma vez que as despesas com promoções e contrações 

foram executadas no Grupo I ‐ Pessoal; 

ix. Redução dos recursos do Programa de Desenvolvimento do Quadro 

Não Docente, devido à aplicação dos recursos ocorrer no exercício 

seguinte ao que foram disponibilizados; 

x. Redução  dos  valores  não  utilizados  do  Programa  de  Apoio  às 

Unidades de Ensino e Pesquisa; 

xi. Cancelamento da estimativa de aporte de recursos para execução 

de parte dos Projetos Priorizados nas reuniões setoriais, constantes 

na “Planilha de Priorização Geral Consolidada”; 

Ressaltamos que as despesas aprovadas e não empenhadas no exercício de 

2019  foram orçamentadas na proposta de distribuição orçamentária de 

2020. 

i) Grupo  IX – Despesas Custeadas com Receitas Próprias: a  redução ocorre 

pela  transferência  de  recursos  para  outros  Grupos  de  Despesa,  com  o 

objetivo de adequar a operacionalização da execução orçamentária. 

j) Grupo X – Créditos a Conceder Equivalentes aos Valores não Empenhados 

em Exercícios Anteriores: o valor é zerado no  final do exercício, uma vez 

que  a  execução  ocorre  em  outros Grupos  de Despesas. Os  valores  não 

executados  em  2019  foram  inseridos  na  Proposta  de  Distribuição 

Orçamentária de 2020. 
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BALANÇO DA RECEITA E DESPESA 

 

O Balanço do Demonstrativo da Receita‐Despesa nesta Revisão de Fechamento 

do Orçamento 2019 totaliza um déficit anual de R$ 53,422 milhões. A redução do déficit em 

relação ao valor previsto na Proposta Orçamentária Inicial (R$ 169,094 milhões) é decorrente 

das seguintes alterações nas expectativas de Receitas e Despesas do exercício: 

 

 

 

    De uma maneira geral, a recuperação estruturada das receitas ainda necessita 

indicadores consistentes e sustentáveis de retomada do crescimento econômico. Ao longo de 

2019,  as  expectativas  de  crescimento  foram  sendo  gradativamente  reduzidas,  com  uma 

recuperação no  final do ano, após  liberação de  recursos do FGTS e aprovação da  reforma 

previdenciária.  

 

    A arrecadação realizada não alcançou o crescimento da arrecadação previsto 

para  o  exercício.  Por  isso,  o  déficit  orçamentário  continua  consumindo  uma  parcela 

significativa de nossas reservas estratégicas. O saldo  financeiro  foi reduzido de R$ 469,889 

milhões no  início do exercício para R$ 401,619 milhões no dia 31 de dezembro de 2019. O 

crescimento  econômico  precisaria  ser mais  intenso  e  duradouro  a  fim  de  diminuir  nosso 

desequilíbrio orçamentário. 

VALOR EM R$ MILHÃO

RTE ‐30,162

Contingênciamento 0,000

Receita Própria 13,117

Total A ‐17,045

I ‐ PESSOAL ‐18,211

II ‐ JUROS ENCARGOS AMORTIZ. E SENTENÇAS JUDICIAIS ‐1,065

III ‐ DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA 2,961

IV ‐ RESTAURANTES E TRANSPORTES ‐1,807

V ‐ DESPESAS CONTRATUAIS ‐6,313

VI ‐ PROGRAMAS DE APOIO ‐11,047

VII ‐ MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EXISTENTES 21,712

VIII ‐ PROJETOS ESPECIAIS ‐40,525

IX ‐ DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS ‐2,676

X ‐ CRÉDITOS A CONCEDER / VALORES NÃO EMPENHADOS ‐75,745

Total B ‐132,717

Proposta Orçamentária Inicial C 169,094

Segunda Revisão Orçamentária D = C ‐ A + B 53,422

VARIAÇÕES DE VALORES (Proposta Inicial 2019 x 2ª Revisão Orçamentária)

ITENS

Receitas

Despesas

Déficit 
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    O  comprometimento  das  Receitas  do  Tesouro  do  Estado  com  o Grupo  I  – 

Pessoal  apresentou  em  2019  uma melhora  expressiva  em  relação  aos  anos  anteriores. A 

participação desta despesa decaiu de 92,31% no exercício de 2018 para 89,10% em 2019.  

 

 

 

    As Receitas e Despesas de 2019 apresentaram um melhor desempenho em 

relação aos anos anteriores, com as despesas no exercício superando as Receitas do Tesouro 

do  Estado  em  5,16%,  ainda  fora  do  equilíbrio,  porém melhor  que  os  7,51%  do  exercício 

anterior.  

 

 

 

 

    Diante do  cenário político e econômico atual, prevemos pontos de atenção 

para os próximos anos, em que uma possível reforma tributária, por exemplo, pode afetar 

diretamente a arrecadação de ICMS e, assim, as finanças da Universidade. Por fim, devemos 

manter  cautela  sobre  a  ampliação  das  despesas,  juntando  todos  os  esforços  para  uma 

melhoria nos processos de  trabalho e na busca por novas  formas de  financiamento, para 

atingir novamente o equilíbrio entre Receita e Despesa. 

 

 

Valores Nominais Em Mil R$

 

RECURSO TESOURO ESTADO ‐ RTE A 2.003.490  1.985.591  2.091.554  2.216.534  2.355.756 

GRUPO I ‐ PESSOAL B 1.900.470  2.014.885  2.052.640  2.046.049  2.099.063 

Participação % do Pessoal sobre RTE. C = B / A 94,86% 101,48% 98,14% 92,31% 89,10%

Fonte: 3ª Revisão Orçamentária ‐ Fechamentos Anuais

COMPROMETIMENTO DA RECEITA RTE COM PESSOAL

2015 2018 20192016 2017

Valores Nominais Em Mil R$

 

RECURSO TESOURO ESTADO ‐ RTE A 2.003.490  1.985.591  2.091.554  2.216.534  2.355.756 

GRUPO I a X ‐ DESPESAS TOTAIS B 2.232.411  2.391.448  2.407.762  2.383.103  2.477.345 

Participação % Da Despesas sobre RTE. C = B / A 111,43% 120,44% 115,12% 107,51% 105,16%

Fonte: 3ª Revisão Orçamentária ‐ Fechamentos Anuais

COMPROMETIMENTO DA RECEITA RTE COM DESPESAS TOTAIS

2015 2016 2017 2018 2019
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Valores Nominais
01 01

02                 R   E   C   E   I   T   A                 D   E   S   P   E   S   A 02

03 03
04  PROPOSTA PROPOSTA  PROPOSTA PROPOSTA 04

05 ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA DIF.% PART.% 05

06 DISCRIMINAÇÃO ORIGINAL 2ª REVISÃO DISCRIMINAÇÃO ORIGINAL 2ª REVISÃO REAL/PREV s/R.T.E. 06

07  D = (  C  )  H = (  G  )  I = (  G  ) 07

08        ( A )       ( E )    (D) RTE 08

09 09

10 RECURSO TESOURO ESTADO - RTE 2.385.918       2.326.126       2.355.756   (1,26)         CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS 2.127.622       2.143.523       2.108.346    (0,91)        89,50    10

11    Quota-parte sobre ICMS - 2,1958% (1) 2.375.917       2.331.589       2.361.219   (0,62)          11

12   Quota-parte sobre recursos referente Lei Kandir 10.001            -                  -              (100,00)       GRUPO I - PESSOAL 2.117.275       2.133.176       2.099.063    (0,86)        89,10    12

13   Contingenciamento -                  -                  -              -                - Folha de Pagamento 1.968.940       1.984.852       1.950.256    (0,95)        82,79    13

14   Diferença de arrecadação de dezembro de 2018 -                  (5.463)             (5.463)         -                - Horas Extras e Regime de Sobreaviso 2.050              4.341              4.701           129,27     0,20      14

15     - Plantões - Área da Saúde 37.916            37.916            39.111         3,15         1,66      15

16     - Programa de Auxílio Alimentação 108.368          106.067          104.996       (3,11)        4,46      16

17 RECEITA PRÓPRIA 55.050            68.071            68.167        23,83        -                  17

18   Aplicações Financeiras 26.413            25.717            27.535        4,25             GRUPO II - JUR.ENC.AMORT. E SENT.JUDICIAIS 10.348            10.348            9.283           (10,29)      0,39      18

19   Outras Receitas 28.637            38.128            36.355        26,95        19

20   Crédito de Adesão Acordo BB Gov. Est. SP -                  4.225              4.277          -            20

21  CATEGORIA B - DESP. COMPROMISSADAS 298.816          303.957          282.609       (5,42)        12,00    21

22 22

23    GRUPO III - DESPESAS UTILIDADE PÚBLICA 50.675            57.312            53.636         5,84         2,28      23

24 24

25    GRUPO IV - RESTAURANTES E TRANSPORTES 48.197            48.595            46.390         (3,75)        1,97      25

26 26

27    GRUPO V  - DESPESAS CONTRATUAIS 114.739          115.811          108.426       (5,50)        4,60      27

28 28

29    GRUPO VI - PROGRAMAS DE APOIO 85.205            82.238            74.157         (12,97)      3,15      29

30 30

31  CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS 37.019            41.528            58.731         58,65       2,49      31

32 32

33    GRUPO VII - MANUT.ATIVIDADES EXISTENTES 37.019            41.528            58.731         58,65       2,49      33

34 34

35  CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1 65.560            80.505            25.035         (61,81)      1,06      35

36 36

37    GRUPO VIII  - PROJETOS ESPECIAIS 65.560            80.505            25.035         (61,81)      1,06      37

38 38

39 S U B T O T A L 2.529.017       2.569.514       2.474.722    (2,15)        105,05  39

40 40

41  CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2 5.300              3.300              2.624           (50,50)      0,11      41

42 42

43 SUBTOTAL 2.440.968       2.394.197       2.423.923   (0,70)            GRUPO IX - DESP.CUST.C/RECEITAS PRÓPRIAS 5.300              3.300              2.624           (50,50)      0,11      43

44 44

45  CATEGORIA E - DESPESAS VINCULADAS 3 75.745            65.713            -               (100)         -       45

46 46

47  RESERVA ESTRATÉGICA (2) 169.094          -                  -              (100,00)        GRUPO X - CRÉDITOS A CONCEDER / VALORES 75.745            65.713            -               (100,00)    -       47

48    NÃO EMPENHADOS EM EXERC. ANTERIORES 48

49 49

50 T O T A L    D O    E X E R C Í C I O 2.610.062       2.394.197       2.423.923   (7,13)         T O T A L    D O    E X E R C Í C I O 2.610.062       2.638.527       2.477.345    (5,08)        105,16  50

51 51

52 52

53      TOTAL ATÉ 31/12/2018......................................................................  = R$ (655.829)      53

54        RECEITA ( - ) DESPESA:  JAN - DEZ .............................. ( C - G )  = R$ (53.422)            EXERCÍCIO DE 2019 .........................................................................         = R$ (53.422)          54

55      TOTAL REALIZADO ATÉ 31/12/2019.................................................  = R$ (709.251)      55

56 56
57 (1) Valor previsto na Proposta Orçamentária Inicial, como indicativo da necessidade de aporte adicional de recursos provenientes das reservas da Universidade 57
58 (2) Valor referente ao Déficit Acumulado (ExercícioS de 2015 a 2018) 58
59 59

( E ) ( F ) ( G )

 ORÇAMENTO 
EMPENHADO 

( B ) ( C )

 ORÇAMENTO
REALIZADO 

 DIF.%
REAL/PREV 

R E S U L T A D O    D O    E X E R C Í C I O    D E    2 0 1 9 R E S U L T A D O    A C U M U L A D O

( A )

DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA
ORÇAMENTO - 2019

Em R$ Mil

AEPLAN, 20/02/2020
S:\Orçamento2019\Revisão\3ª Revisão - Fechamento\3ª Rec-Desp 2019/Rec-Desp  
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Em R$ 1,00

R$

1                               165.000,00 

2                                 45.240,00 

3                                 18.900,00 

4                           1.739.951,18 

5                           2.246.564,51 

6                           1.040.000,00 

7                                 22.452,95 

8                                   6.292,65 

9                                 14.700,00 

10                           2.859.000,00 

11                               160.000,00 

12                                   8.152,56 

13                                 43.400,00 

14                               417.615,00 

15                         11.465.000,00 

16                                 28.502,88 

20.280.771,73               

Reforma do pavilhão dos Docentes do IEL 

ANEXO I

Projetos Especiais

 INVESTIMENTOS REALIZADOS 

Cabos elétricos para manutenção dos postos de transformação do Sistema de Distribuição de Energia do Campus

Projeto Retrofit ‐ Elétrico, Hidráulico, Impermeabilização e Casa de Bombas do Reservatório do Teatro de Arena

Obra remanescente do Museu Herbário do IB

Taxa de lixo 2019 ‐ 10 parcelas ‐ Prefeitura Municipal de Campinas

Contratação de empresa para serviço de Assessoria em Recursos Humanos 

Obra remanescente ‐ 1a. Etapa ‐ CEB (ref. T.A. ao Contrato n.107/2018)

Multa aplicada decorrente do auto de infração IBAMA nº 659394‐D

Contratação de empresa para locação de bomba de água do Teatro Laboratório do IA

Modernização do elevador de passageiros e manutenção corretiva, preventiva e emergencial ‐ BC

 TOTAL: 

Serviço de refacção do sistema de impermeabilização das lajes do Prédio Principal da FE 

Reforma do Paviartes ‐ Contratação de sondagem para desenvolvimento de projetos

Contratação de empresa especializada em impermeabilização para o prédio da SG e PG 

Sistema de Osmose Reversa Hemodiálise ‐ HC (Aprovado Parecer COP CONSU nº 23/19)

Subvenção Extraordinária para cobertura do déficit do HC em 2019 ‐ Of. PRDU nº 53/2019 (Aprovado COP/CONSU)

Contratação de empresa p/prestação de serviços para obra de ampliação do bunker da radioterapia do HC 
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Em R$ 1,00

CO UNIDADE TOTAL

1 REITORIA 7.813.636,46                                         

4244 GR 1.002.452,98                                         

4245 PROEC 991.267,03                                            

4246 PRG 574.712,80                                            

4247 PRPG 11.313,98                                              

4248 PRDU 78.247,68                                              

4249 DEA 99.161,90                                              

4250 DGA 1.484.826,47                                         

4251 DGRH 73.276,95                                              

4252 DEDIC 116.056,35                                            

4253 CGU 570.589,24                                            

4254 COCEN 1.093.442,46                                         

4255 DAC 700.950,86                                            

4256 PRP 253.964,98                                            

4257 DERI 2.696.296,51                                         

4258 DEPI 170.121,69                                            

4259 INOVA 788.335,00                                            

2 FCM 1.618.310,47                                         

3 FEM 699.166,17                                            

4 FEA 878.483,85                                            

5 FEC 1.227.235,05                                         

6 FOP 4.428.164,39                                         

7 IB 1.758.040,36                                         

8 IFGW 2.406.744,42                                         

9 IFCH 568.067,59                                            

10 IMECC 1.919.806,53                                         

11 IQ 2.568.968,28                                         

12 COTUCA 379.126,72                                            

13 COTIL 987.563,20                                            

15 HC 485.159,05                                            

16 BC 3.030.172,87                                         

17 IA 873.114,59                                            

18 FEQ 914.566,39                                            

19 FE 783.305,28                                            

20 CC 2.170.157,73                                         

21 IEL 441.545,58                                            

ANEXO II

Saldos de Dotação das Unidades Transferidos para 2020
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22 IG 765.649,20                                            

23 FEF 1.284.711,26                                         

24 CLEHC 318.597,11                                            

25 CEMIB 537.857,65                                            

26 IE 574.397,58                                            

27 CAISM 301.327,82                                            

28 FEAGRI 358.398,05                                            

29 FEEC 1.493.739,69                                         

30 RTV-UNICAMP 290.011,01                                            

31 CPQBA 463.172,89                                            

32 HEMOC 451.601,18                                            

34 IC 2.773.426,64                                         

35 GASTRO 185.349,97                                            

36 FCA 1.733.328,54                                         

37 FT 671.163,30                                            

38 FENF 425.352,02                                            

39 FCF 264.216,95                                            

42 EDITORA 933.869,21                                            

43 CECOM 501.704,58                                            

44 PREFEITURA 1.162.238,02                                         

46 SAR 283.462,65                                            

47 CEMEQ 1.993.212,13                                         

48 CIPOI 1.905,66                                                

64.425.045                                            

2.676.406,00                                         

25.379.448,00                                       

36.095.471,00                                       

128.576.370R$                               T O T A L

S U B T O T A L

Créditos Retidos na AEPLAN

Programas Controlados pela AEPLAN (Inv. Autoriz/PRDU)

Programas Controlados pela AEPLAN
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Valores Nominais Em R$ 1,00

MÊS

SFESP MENSAL REVISADA JUL/2019 (4)

A A B C D E = A x 2,1958% F = A x 2,1958% G = C x 2,1958% H = D x 2,1958% I = H - E J = H - F K = H - G L = H / E M = H / F N = H / G

JAN 9.197.456.427       9.137.353.030       9.233.472.562      9.137.353.030         9.137.353.030       201.957.748       200.637.998     200.637.998      200.637.998      (1.319.750)    -               -               (0,65)     -        -        
FEV 8.583.977.045       8.302.129.138       8.146.315.735      8.302.129.138         8.302.129.138       188.486.968       182.298.152     182.298.152      182.298.152      (6.188.816)    -               -               (3,28)     -        -        
MAR 8.620.829.054       8.351.982.921       8.188.855.059      8.351.982.921         8.351.982.921       189.296.164       183.392.841     183.392.841      183.392.841      (5.903.323)    -               -               (3,12)     -        -        
ABR 8.984.556.517       8.883.439.777       9.068.139.032      8.883.439.777         8.883.439.777       197.282.892       195.062.571     195.062.571      195.062.571      (2.220.321)    -               -               (1,13)     -        -        
MAI 8.899.184.938       8.667.978.424       8.777.411.169      8.667.978.424         8.667.978.424       195.408.303       190.331.470     190.331.470      190.331.470      (5.076.833)    -               -               (2,60)     -        -        
JUN 8.854.696.062       8.426.811.883       8.717.965.304      8.426.811.883         8.426.811.883       194.431.416       185.035.935     185.035.935      185.035.935      (9.395.481)    -               -               (4,83)     -        -        

SUBTOTAL JAN - JUN 53.140.700.043     51.769.695.173     52.132.158.861    51.769.695.173       51.769.695.173     1.166.863.491    1.136.758.967  1.136.758.967   1.136.758.967   (30.104.524)  -               -               (2,58)     -        -        
JUL 9.093.298.024       8.706.289.913       8.839.153.469      8.706.289.913         8.706.289.913       199.670.638       191.172.714     191.172.714      191.172.714      (8.497.924)    -               -               (4,26)     -        -        
AGO 9.242.198.699       8.880.365.627       8.880.365.627      8.710.571.257         8.710.571.257       202.940.199       194.995.068     191.266.724      191.266.724      (11.673.475)  (3.728.344)   -               (5,75)     (1,91)     -        
SET 9.225.155.177       9.101.546.754       9.041.603.774      9.041.603.774         8.988.514.706       202.565.957       199.851.764     198.535.536      197.369.806      (5.196.151)    (2.481.958)   (1.165.730)   (2,57)     (1,24)     (0,59)     

SUBTOTAL JAN - SET 80.701.351.943     78.457.897.467     78.893.281.731    78.228.160.117       78.175.071.049     1.772.040.285    1.722.778.513  1.717.733.941   1.716.568.211   (55.472.074)  (6.210.302)   (1.165.730)   (3,13)     (0,36)     (0,07)     
OUT 8.928.774.785       9.139.788.547       9.258.915.949      8.970.205.575         9.249.539.724       196.058.037       200.691.477     196.967.774      203.101.393      7.043.356     2.409.916     6.133.619     3,59      1,20      3,11      
NOV 9.186.296.713       9.164.763.583       8.981.253.118      9.228.922.442         9.347.645.306       201.712.703       201.239.879     202.648.679      205.255.596      3.542.893     4.015.717     2.606.917     1,76      2,00      1,29      
DEZ 9.386.375.447       9.421.570.179       10.089.749.270    9.429.929.569         10.761.154.512     206.106.033       206.878.839     207.062.393      236.293.431      30.187.398   29.414.592   29.231.038   14,65    14,22    14,12    

TOTAL 108.202.798.888   106.184.019.776   107.223.200.068  105.857.217.703     107.533.410.591   2.375.917.058    2.331.588.708  2.324.412.787   2.361.218.631   (14.698.427)  29.629.923   36.805.844   (0,62)     1,27      1,58      

Previsão inicial de arrecadação do ICMS/Orçamento 2019 efetuada pela SFESP: Notas:
      Premissas Iniciais/Orçamento: (1) Não inclui Programas Habitacionais;
              Inflação IGP-DI/FGV = 4,5% (2) Previsão anual de R$ 108,203 Bilhões com base na Lei Orçamentária Anual. Distribuição mensal elaborada pela AEPLAN, com base na sazonalidade de 2018;
              PIB Nacional = 2,7%   (3) Previsão anual de R$ 106,184 bilhões com base na reavaliação elaborada pela AEPLAN para 2ª Revisão Orçamentária de 2019, tendo em vista que as previsões da SFESP não tem se concretizado;

(4) Previsão anual de R$ 105,857 Bilhões com base na reavaliação elaborada pela SFESP no mês de julho. Distribuição mensal elaborada pela AEPLAN, com base na sazonalidade de 2018;
          Dados Observados: (5) Coluna D - Valor Arrecadado: Dados Definitivos
                 Inflação IGP-DI/FGV = 7,68%
                 PIB Nacional = 0,99% 
                     Boletim BCB/FOCUS de 29/11/2019

QUOTA-PARTE UNICAMP

TABELA 1

TABELA 1

ARRECADAÇÃO DO ICMS - 2019 (1)

VALORES PREVISTOS / ARRECADADOS

PREVISÃO SFESP 
REVISADA 
JUL/2019

PROPOSTA 
ORÇAMENTÁRIA 

INICIAL (2)

PROPOSTA 
ORÇAMENTÁRIA 

INICIAL

ARRECADADO (5)

ARRECADADO

ANÁLISE COMPARATIVA

VARIAÇÃO em R$ VARIAÇÃO %

2ª REVISÃO DO 
ORÇAMENTO 

AEPLAN (3)

PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO

SECRETARIA DA FAZENDA 2ª REVISÃO DO 
ORÇAMENTO 

AEPLAN 

8.000

8.500

9.000

9.500

10.000

10.500

11.000

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

GRÁFICO 1

PREVISÃO DO ORÇAMENTO/LOA

PREVISÃO MENSAL SFESP

PREVISÃO SFESP REVISADA JUL/2019

ARRECADADO (***)

ARRECADADO SEM PEP

ARRECADAÇÃO DO ICMS * - 2019

VALORES PREVISTOS / ARRECADADOS **

***  Jan a Dez/2019 = Dados Definitivos                                               

Em R$ milhões Valores Nominais

* Não inclui Programas Habitacionais
** Incluso no valor arrecadado:

PPI PEP
Jan  =  R$ 0,159 mi Jan  =  R$   37,735 mi
Fev  =  R$ 0,034 mi                          Fev  =  R$   38,175 mi
Mar  =  R$ 0,028 mi                          Mar  =  R$   34,313 mi
Abr  =  R$ 0,052 mi                           Abr  =  R$   34,779 mi
Mai  =  R$ 0,081 mi Mai  =  R$   34,932 mi
Jun  =  R$ 0,044 mi                          Jun  =  R$   32,310 mi
Jul  =   R$ 0,019 mi                         Jul  =   R$   32,172 mi
Ago = -R$ 0,022 mi                          Ago  =  R$   32,035 mi
Set  =  R$ 0,018 mi                          Set   =  R$   29,027 mi
Out  =  R$ 0,033 mi                          Out  =  R$   29,945 mi
Nov  = R$ 0,035 mi                          Nov  =  R$   71,525 mi
Dez =  R$ 1,237 mi                          Dez  =  R$    1,038 Bi
Nov =  R$ 0,283 mi                          Nov =   R$  40,842 mi
Dez =  R$ 0,257 mi                          Dez =   R$  39,619 mi

A partir do mês de novembro inclui valores referente ao Decreto nº 64.564/2019 que instituiu o novo PEP.
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ARRECADADO ARRECADADO ARRECADADO ARRECADADO ARRECADADO

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2019 2019/2015 2019/2016 2019/2017 2019/2018

A B C D E F = E / A G = E / B H = E / C I = E / D

JAN 9.938.984.634        9.175.583.037        9.034.331.480        9.977.112.383        9.831.999.000        (1,08)         7,15          8,83          (1,45)         

FEV 9.880.544.826        8.782.043.744        7.449.360.116        8.917.911.375        8.822.991.761        (10,70)       0,47          18,44        (1,06)         

MAR 9.695.329.922        9.052.143.676        9.257.724.046        8.864.208.786        8.782.005.830        (9,42)         (2,98)         (5,14)         (0,93)         

ABR 9.822.728.209        8.531.954.242        9.053.424.657        9.538.515.336        9.257.508.507        (5,75)         8,50          2,25          (2,95)         

MAI 9.383.955.465        8.606.433.390        8.684.183.001        9.068.310.835        8.996.986.444        (4,12)         4,54          3,60          (0,79)         

JUN 9.915.338.358        8.828.575.126        9.218.601.507        8.715.638.978        8.691.906.997        (12,34)       (1,55)         (5,71)         (0,27)         

JUL 9.861.665.716        8.401.522.416        9.069.038.212        9.241.327.749        8.981.075.103        (8,93)         6,90          (0,97)         (2,82)         

AGO 9.396.753.503        8.678.335.205        9.744.196.937        9.255.359.635        9.031.552.492        (3,89)         4,07          (7,31)         (2,42)         

SET 9.897.490.706        8.625.871.898        9.478.747.984        9.102.313.076        9.273.371.195        (6,31)         7,51          (2,17)         1,88          

OUT 9.621.469.914        8.761.884.232        9.459.924.809        9.260.825.782        9.490.470.810        (1,36)         8,32          0,32          2,48          

NOV 9.417.616.881        9.254.950.740        9.639.453.612        9.110.741.642        9.510.294.334        0,98          2,76          (1,34)         4,39          

DEZ 10.406.046.463      9.313.531.176        9.793.004.003        9.518.454.585        10.761.154.512      3,41          15,54        9,89          13,06        

TOTAL 117.237.924.597    106.012.828.882    109.881.990.364    110.570.720.162    111.431.316.985    (4,95)         5,11          1,41          0,78          

Notas:
 1) ICMS: Jan/2013 a Dez/2019 = Dados Definitivos

Inclui PPI e PEP. Não inclui Programas Habitacionais

 2) IGP-DI/FGV:  Jan/2013 a Dez/2019 = Real
2019 = 7,68% a.a

A N Á L I S E    C O M P A R A T I V A   D A   A R R E C A D A Ç Ã O    D O   I C M S - 2 0 1 5 / 2 0 1 9

VALORES A PREÇO DE DEZ/2019 - DEFLATOR: IGP-DI/FGV
ANÁLISE COMPARATIVA %

TABELA 2

MÊS

 -

 20.000

 40.000

 60.000

 80.000

 100.000

 120.000

2015 2016 2017 2018 2019

117.238
106.013

109.882 110.571 111.431

GRÁFICO 2
ARRECADAÇÃO ICMS * 2015 A 2019

DADOS ACUMULADOS

ICMS Anual

Valores a.p. Dez/2019 - Deflator IGP-DI/FGVEm R$ milhões

* Inclui PPI e PEP. Não inclui Programas Habitacionais.
Jan/2013 a Dez/2019 =  Dados Definitivos
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ARRECADADO ARRECADADO ARRECADADO ARRECADADO ARRECADADO

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2019 2019/2015 2019/2016 2019/2017 2019/2018

A B C D E F = E / A G = E / B H = E / C I = E / D

JAN 9.408.520.100        8.749.932.379        8.659.927.608        9.311.744.443        9.482.645.132        0,79          8,37          9,50          1,84          

FEV 9.289.440.135        8.366.348.402        7.150.646.074        8.370.823.175        8.569.583.154        (7,75)         2,43          19,84        2,37          

MAR 9.161.470.638        8.577.542.823        8.840.350.722        8.367.009.411        8.577.298.758        (6,38)         -            (2,98)         2,51          

ABR 9.265.328.367        8.076.579.138        8.486.294.281        9.089.953.133        9.096.712.539        (1,82)         12,63        7,19          0,07          

MAI 8.832.100.981        8.192.448.204        8.102.719.322        8.766.930.014        8.877.853.981        0,52          8,37          9,57          1,27          

JUN 9.351.740.161        8.485.730.909        8.514.524.693        8.465.185.151        8.617.921.255        (7,85)         1,56          1,21          1,80          

JUL 9.276.216.971        8.015.713.618        8.352.090.449        8.994.573.515        8.891.289.685        (4,15)         10,92        6,46          (1,15)         

AGO 8.824.841.296        8.306.281.099        8.986.425.752        9.032.453.641        8.866.402.874        0,47          6,74          (1,34)         (1,84)         

SET 9.365.281.850        8.270.121.969        8.794.059.042        9.006.973.224        9.149.318.715        (2,31)         10,63        4,04          1,58          

OUT 9.183.520.513        8.388.795.789        8.757.348.622        9.143.761.521        9.399.973.498        2,36          12,05        7,34          2,80          

NOV 9.000.509.510        8.852.019.512        8.968.922.534        8.879.705.456        9.435.513.172        4,83          6,59          5,20          6,26          

DEZ 9.907.677.186        8.917.778.349        9.129.009.496        9.227.028.163        10.761.154.512      8,61          20,67        17,88        16,63        

TOTAL 110.866.647.708    101.199.292.191    102.742.318.595    106.656.140.847    109.725.667.275    (1,03)         8,43          6,80          2,88          

Notas:
 1) ICMS: Jan/2013 a Dez/2019 = Dados Definitivos

Inclui PPI e PEP. Não inclui Programas Habitacionais

 2) IPC - FIPE:  Jan/2013 a Dez/2019 = Real
2019 = 4,38% a.a

VALORES A PREÇO DE DEZ/2019 - DEFLATOR: IPC-FIPE
ANÁLISE COMPARATIVA %

TABELA 3

A N Á L I S E    C O M P A R A T I V A   D A   A R R E C A D A Ç Ã O    D O   I C M S - 2 0 1 5 / 2 0 1 9

MÊS

 -

 20.000

 40.000

 60.000

 80.000

 100.000

 120.000

2015 2016 2017 2018 2019

110.867

101.199 102.742
106.656

109.726

GRÁFICO 3
ARRECADAÇÃO ICMS* 2015 A 2019

DADOS ACUMULADOS

ICMS Anual

Valores a.p. Dez/2019 - Deflator IPC-FIPEEm R$ milhões

* Inclui PPI e PEP. Não inclui Programas Habitacionais.
Jan/2013 a Dez/2019 =  Dados Definitivos
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ARRECADADO ARRECADADO ARRECADADO ARRECADADO ARRECADADO

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2019 2019/2015 2019/2016 2019/2017 2019/2018

A B C D E F = E / A G = E / B H = E / C I = E / D

JAN 9.509.565.499        8.851.930.967        8.768.478.316        9.388.892.365        9.500.409.793        (0,10)            7,33          8,35          1,19          

FEV 9.389.206.643        8.463.036.686        7.210.690.694        8.377.917.479        8.595.041.063        (8,46)            1,56          19,20        2,59          

MAR 9.203.199.587        8.723.325.259        8.904.802.356        8.366.570.569        8.582.286.614        (6,75)            (1,62)         (3,62)         2,58          

ABR 9.343.573.830        8.201.601.212        8.588.284.830        9.066.802.565        9.076.661.281        (2,86)            10,67        5,69          0,11          

MAI 8.896.078.335        8.301.928.643        8.170.670.836        8.726.311.629        8.845.014.962        (0,57)            6,54          8,25          1,36          

JUN 9.389.575.558        8.624.838.071        8.610.025.738        8.405.161.994        8.598.062.981        (8,43)            (0,31)         (0,14)         2,30          

JUL 9.335.036.437        8.133.337.306        8.424.705.720        8.921.895.259        8.866.374.499        (5,02)            9,01          5,24          (0,62)         

AGO 8.910.927.072        8.400.477.498        9.056.413.471        9.004.307.007        8.860.987.479        (0,56)            5,48          (2,16)         (1,59)         

SET 9.467.926.607        8.345.522.420        8.850.160.831        8.970.863.579        9.147.389.478        (3,39)            9,61          3,36          1,97          

OUT 9.289.698.338        8.466.122.546        8.804.439.860        9.109.823.372        9.403.624.569        1,23             11,07        6,81          3,23          

NOV 9.109.078.170        8.930.940.933        9.018.050.675        8.878.662.695        9.455.143.227        3,80             5,87          4,85          6,49          

DEZ 10.013.283.978      9.034.961.628        9.189.067.213        9.220.417.340        10.761.154.512      7,47             19,11        17,11        16,71        

TOTAL 111.857.150.054    102.478.023.169    103.595.790.540    106.437.625.853    109.692.150.458    (1,94)            7,04          5,88          3,06          

Notas:
 1) ICMS: Jan/2013 a Dez/2019 = Dados Definitivos

Inclui PPI e PEP. Não inclui Programas Habitacionais

 2) IPCA - IBGE:   Jan/2013 a Dez/2019 = Real
2019 = 4,31% a.a

VALORES A PREÇO DE DEZ/2019 - DEFLATOR: IPCA-IBGE

TABELA 4

A N Á L I S E    C O M P A R A T I V A   D A   A R R E C A D A Ç Ã O    D O   I C M S - 2 0 1 5 / 2 0 1 9

ANÁLISE COMPARATIVA %

MÊS

 -

 20.000

 40.000

 60.000

 80.000

 100.000

 120.000

2015 2016 2017 2018 2019

111.857 

102.478 103.596 
106.438 

109.692 

GRÁFICO 4
ARRECADAÇÃO ICMS* 2015 A 2019

DADOS ACUMULADOS

ICMS Anual

Valores a.p. Dez/2019 - Deflator IPCA-IBGEEm R$ milhões

* Inclui PPI e PEP. Não inclui Programas Habitacionais.
Jan/2013 a Dez/2019 =  Dados Definitivos
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ARRECADAÇÃO ICMS  2015 a 2019
DADOS COMPARATIVOS MENSAIS

Observações:
1)  Não inclui Programas Habitacionais
2)  ICMS: Jan/2013 a Dez/2019 - Dados Definitivos
3)  Deflator IGP-DI/FGV - Real Até: Dez/2019

2019 = 7,68% a.a

Em R$ milhões Valores a.p. Dez/2019 - Deflator IGP-DI/FGV

GRÁFICO 5
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Observações:
1)  Não inclui Programas Habitacionais
2)  ICMS: Jan/2013 a Dez/2019 - Dados Definitivos
3)  Deflator IPC-FIPE - Real Até: Dez/2019

2019 = 4,38% a.a    

Em R$ milhões

GRÁFICO 6

Valores a.p. Dez/2019 - Deflator IPC-FIPE
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ICMS 2017 (Inclui PPI e PEP) ICMS 2018 (Inclui PPI e PEP)

ICMS 2019 (Inclui PPI e PEP)

Observações:
1)  Não inclui Programas Habitacionais
2)  ICMS: Jan/2013 a Dez/2019 - Dados Definitivos
3)  Deflator IPCA-IBGE - Real Até: Dez/2019

2019 = 4,31% a.a    

Em R$ milhões

GRÁFICO 7

Valores a.p. Dez/2019 - Deflator IPCA-IBGE
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1) Forma de Cálculo (Exemplo)
% Jun 2017 =   Soma Arrec ICMS de Jul 2016 a Jun 2017 em Valores Reais 

     Soma Arrec ICMS de Jul 2015 a Jun 2016 em Valores Reais
2) Exclui Programas Habitacionais
3) Exclui PPI e o PEP a partir de Mar/2013

1) Forma de cálculo (Exemplo)
% Jan 2017 =   Soma Arrec ICMS de Jan 2017 a Jun 2017 em Valores Reais 

     Soma Arrec ICMS de Jan 2016 a Jun 2016 em Valores Reais
2) Exclui Programas Habitacionais
3) Exclui PPI e o PEP a partir de Mar/2013

Notas:

Notas:

GRÁFICO 8

Variação da Arrecadação de ICMS acumulada em
12 meses sobre os 12 meses anteriores  (Deflator: IGP-DI/FGV)

GRÁFICO 9

Variação da Arrecadação de ICMS em cada ano
sobre igual período do ano anterior  (Deflator: IGP-DI/FGV)
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1) Forma de Cálculo (Exemplo)
% Jun 2017 =   Soma Arrec ICMS de Jul 2016 a Jun 2017 em Valores Reais 

     Soma Arrec ICMS de Jul 2015 a Jun 2016 em Valores Reais
2) Exclui Programas Habitacionais
3) Exclui PPI e o PEP a partir de Mar/2013

1) Forma de Cálculo (Exemplo)
% Jan 2017 =   Soma Arrec ICMS de Jan 2017 a Jun 2017 em Valores Reais 

     Soma Arrec ICMS de Jan 2016 a Jun 2016 em Valores Reais
2) Exclui Programas Habitacionais
3) Exclui PPI e o PEP a partir de Mar/2013

Notas:

Notas:

GRÁFICO 10

GRÁFICO 11

Variação da Arrecadação de ICMS acumulada em

Variação da Arrecadação de ICMS em cada ano

12 meses sobre os 12 meses anteriores  (Deflator: IPC-FIPE)

sobre igual período do ano anterior  (Deflator: IPC-FIPE)
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1) Forma de Cálculo (Exemplo)
% Jun 2017 =   Soma Arrec ICMS de Jul 2016 a Jun 2017 em Valores Reais 

     Soma Arrec ICMS de Jul 2015 a Jun 2016 em Valores Reais
2) Exclui Programas Habitacionais
3) Exclui PPI e o PEP a partir de Mar/2013

1) Forma de Cálculo (Exemplo)
% Jan 2017 =   Soma Arrec ICMS de Jan 2017 a Jun 2017 em Valores Reais 

     Soma Arrec ICMS de Jan 2016 a Jun 2016 em Valores Reais
2) Exclui Programas Habitacionais
3) Exclui PPI e o PEP a partir de Mar/2013

Notas:

Notas:

GRÁFICO 12

Variação da Arrecadação de ICMS acumulada em
12 meses sobre os 12 meses anteriores  (Deflator: IPCA/IBGE)

GRÁFICO 13

Variação da Arrecadação de ICMS em cada ano
sobre igual período do ano anterior  (Deflator: IPCA/IBGE)
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~'-.. ," Secretaria Geral 
UNICAMP 

Proc. nO 01-P-24918/18 

Rubrica ____ _ 

PROC. NO 01-P-24918/18 

INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

ASSUNTO Terceira Revisão do Orçamento 2019 - Fechamento 
am 

PARECER COP/CONSU-Ol/2020 

A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO 

UNIVERSITÁRIO em sua 139a Reunião, realizada em 27.02.20, manifestou-se, com 

01 voto contrário, favoravelmente à Informação Aeplan nO 0061/20, que trata da 

Terceira Revisão do Orçamento 2019 - Fechamento. 

À CAD para providências. 

Cidade Universitária "Zeferino Vaz", 
27 de fevereiro de 2020 

Prot. Dr. FRANCISCO'D 

Secretaria Geral da Unicamp 
Cidade Universitária "Zeferino Vaz", Barão Geraldo, Campinas;SP 
Cep 13083,,970, Telefone 193521-4950, Fax 19 3521-5267 
www.sg.unicamp.br 

ALHÃES GOMES NETO 
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UNICAMP 

Secretaria Geral fls . 

Proc. no 01-P-24918/2018 

Rubrica L.Jl''-' 

PROCESSO N°: 01-P-24918/2018 

INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

ASSUNTO: Orçamento 2019 - 3a Revisão- Fechamento 

PARECER CAD no 3/2020 

A CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO em sua 353a Sessão, realizada em 03.03.20, 

tomou ciência da Informação Aeplan-61/20 e do Parecer COP-Consu-01/20, discutiu o assunto 

e aprovou, com 01 abstenção, a Terceira Revisão do Orçamento de 2019 - Fechamento -

Demonstrativo Receita/Despesa. 

Ao Consu para deliberação. 

Cidade Universitária "Zeferino Vaz" 
4 de março de 2020 

(Yv1 k YY! CL"YV\. "> 

ÂNGELA DE NOR~HA BIGNAMI 
Secretária Geral 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

Instituto de Geociências 
Rua	Carlos	Gomes,	250,	Cidade	Universitária	“Zeferino	Vaz”	

Campinas	-	SP	|	Brasil	|	CEP:	13083-855	

 
Diretoria 
Tel:		+55		19		3521-4550	

E-mail:	diretor@ige.unicamp.br 

 

  Campinas,	10	de	abril	de	2020	

	

	

	

Ofício	IG	21/2020	

	

Profa. Eliana M. Amaral 
Pró-Reitora de Graduação 
 
 
Prezada Professora, 
Em anexo encontra-se nova versão do Plano de Atividades não Presenciais do Instituto 
de Geociências elaborado para o primeiro semestre de 2020 dentro da conjuntura de 
afastamento social exigida pela Pandemia de Covid19. 
Esta versão foi aprovada pela Congregação extraordinária do Instituto realizada no dia 8 
de abril p.p. 
Ficamos à disposição 
 
 
 
 
 
 

Prof. Sergio Luiz Monteiro Salles Filho 
Diretor do Instituto de Geociências  
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Diretoria 
Tel:		+55		19		3521-4550	
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Inst ituto de Geociências 

Plano para Atividades não Presenciais  da Graduação 
(válido para o período de afastamento social definido pela UNICAMP) 

1o  semestre de 2020 
(08 de abril de 2020) 

 

 

Apresentação 

Este documento apresenta a proposta de oferta de disciplinas não presenciais de 

graduação enquanto perdurar o afastamento social. 

Apresentam-se aqui a situação e as condições para oferta de Atividades não presenciais 

do Instituto a partir das informações e levantamentos realizados até o presente 

momento. 

 

Atividades Realizadas 

Desde o dia 13 de março de 2020, após publicação da Resolução GR 24/2020, o IG 

criou um grupo de acompanhamento da crise deflagrada pela Pandemia COVID19. Este 

grupo foi mais tarde formalizado por meio de Portaria do Diretor do Instituto e é 

composto por docentes, funcionários e estudantes. 

Além dos temas relacionados às atividades operacionais e administrativas do Instituto, o 

GT dedicou-se prioritariamente ao tema das atividades não presenciais. 

 

Neste sentido, foram realizadas cerca de 5 reuniões do GT com foco no plano não 

presencial do IG, além de uma com todos os docentes e outra com representações 

discentes da graduação e pós-graduação. 

 

Para a elaboração do Plano foram realizadas 2 enquetes: uma junto aos docentes para 

identificar a disponibilidade de cada docente para oferta não presencial no semestre; 

uma segunda enquete para que cada docente entrasse em contato com os estudantes 
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Instituto de Geociências 
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Diretoria 
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E-mail:	diretor@ige.unicamp.br 

 

matriculados e identificasse as condições de acesso à Internet e a equipamentos como 

computadores, tablets e celulares. 

Abaixo são apresentados os principais resultados das reuniões, discussões e enquetes. 

 

Diretrizes para o Plano 

O IG definiu as seguintes diretrizes para implementação do plano de atividades não 

presenciais para o presente semestre: 

1. Garantir	acesso	de	todos	os	estudantes	por	meio	de	técnicas	adequadas	às	

diferentes	condições	de	cada	disciplina. 

2. Evitar	uso	de	atividades	que	exigem	banda	larga. 

3. Evitar	atividades	síncronas. 

4. Planejar	as	atividades	não	presenciais	de	modo	que	haja	tempo	suficiente	

para	que	todos	tenham	acesso	e	possam	responder	ao	que	for	solicitado. 

5. Evitar	avaliações	no	período	não	presencial,	pelo	menos	na	fase	inicial. 

6. Implementar	o	período	não	presencial	gradativamente,	começando	por	

planos	de	disciplina	de	no	máximo	60	dias.	 

7. Monitorar	a	evolução	das	disciplinas	no	formato	não	presencial	e	realizar	

ajustes	quando	necessário, tanto para o programa não	presencial, quanto para 

a volta ao presencial. 

8. Monitorar	a	perspectiva	de	retorno	às	atividades	presenciais	para	reavaliar	

o	seguimento	das	atividades	não	presenciais	e	preparar	o	retorno	à	

normalidade	no	semestre	letivo. 

9. Reservar	8	semanas	ao	final	do	período	de	afastamento	social	para	

complementar	partes	práticas	e	de	campo. 

10. Garantir autonomia ao docente para que ele desenvolva suas disciplinas 

didáticas considerando a realidade dos alunos para que todos possam 

acompanhar o curso, mesmo aqueles estudantes que possuam dificuldades  de 

contar com condições mais adequadas para o uso de plataformas digitais. 

11. Permitir a realização das disciplinas com possibilidade de escolha quanto a 

percentagem de ensino não presencial, mas assegurando a forma presencial 

quando a situação se normalizar. 
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12. Empreender esforços para o acompanhamento dos alunos com dificuldades 

(materiais e emocionais) durante o período de atividades não presenciais,  

13. Acompanhamento permanente do desenvolvimento do semestre, buscando 

adequar o planejamento proposto às diretrizes das instâncias superiores da 

Unicamp.     

 

Acesso remoto por parte dos estudantes 

Os levantamentos realizados sobre as condições de acesso dos alunos à internet e a 

posse de equipamentos para o desenvolvimento das atividades didáticas,  apontaram 

situações diversas de condições de acompanhamento das disciplinas. Atualmente no IG 

há 486 alunos matriculados nos cursos de graduação de Geologia e Geografia (diurno e 

noturno). Destes discentes, cerca de 16% não tem acesso a tablets e computadores e 

17% tem restrições de acesso à internet.    

 

Disciplinas que serão oferecidas 

Das setenta e seis disciplinas de graduação presentes no caderno de horários do Instituto 

de Geociências do 1º semestre de 2020 somente uma será cancelada, as demais serão 

ofertadas com atividades não presenciais. Das disciplinas vigentes,  61%  poderão ter 

sua parte teórica mediada completamente por atividades não presenciais, enquanto 33% 

das disciplinas conseguirão ofertar a totalidade das atividades práticas por atividades 

não presenciais. Cerca de 27% das disciplinas não poderão ofertar suas atividades 

práticas por atividades não presenciais. Os resultados detalhados do levantamento 

realizado encontra-se no Anexo 1. 

 

Disciplina que será cancelada 

No curso de Geologia será cancelada a disciplina GE 910 – Geologia de Campo III. 

Essa disciplina compreende atividades de campo, que ainda não ocorreram, e ensaios e 

experimentos laboratoriais. Mesmo com as 8 semanas letivas previstas no retorno das 

atividades presenciais do semestre não é viável a realização da disciplina. Em virtude 

disso a Comissão de Graduação optou pelo cancelamento com nova oferta da disciplina 

no segundo semestre de 2020. 
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Criação de disciplina AM 
 
Quanto à criação da disciplina AM, o Grupo de Trabalho propôs a criação de uma única 

disciplina que atenda abordagens temáticas dos dois cursos (Geologia e Geografia) e 

será voltada para as demandas dos alunos do Instituto de Geociências que não poderão 

cursar as disciplinas do catálogo.  

 

Disciplina AM XXX - Geografia da saúde e geologia médica.  

Ementa: refletir sobre a pandemia do coronavírus e sua difusão planetária; criar 

consciência humanitária frente às grandes questões colocadas por pandemias e 

catástrofes; compreender a gênese e a atualidade das epidemias e pandemias; 

discutir sobre os isolamentos físico e social, já que os dois termos têm 

significados distintos; geograficamente analisar a difusão e a organização 

socioespacial decorrente da pandemia; regressão histórica sócio-ambiental para a 

compreensão dos impactos de situações epidemiológicas em outros contextos 

históricos, geográficos e geológicos; refletir sobre as dimensões ambientais, 

sociais, econômicas, históricas, sanitárias e epidemiológicas produzidas por 

pandemias, em especial o coronavírus.  
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(https://www.unicamp.br)

Comunicado 5 - 16/04/2020

Retomada das atividades de ensino
16 de abril de 2020

Prezad@s colegas,

Reiniciamos o calendário de atividades acadêmicas não-presenciais de acordo com a Resolução GR 35/2020 e com nosso Plano de Atividades encaminhado à
Pró-Reitoria de Graduação (PRG).

Gostaríamos de reforçar algumas das diretrizes que acordamos e que fazem parte de nosso Plano de Atividades, objetivando o melhor encaminhamento
possível do semestre letivo. 

Iniciamos a execução da primeira diretriz do Plano que trata da garantia de condições adequadas aos(às) alunos(as) para acompanhamento das disciplinas.
Começamos o empréstimo de 18 notebooks do IG, para os quais foram priorizados alunos(as) indígenas e bolsistas SAE, conforme as normas da Unicamp.
Estudantes que, porventura, não tenham conseguido um equipamento diretamente do IG terão oportunidade de empréstimo pela Central de Voluntário, grupo
criado pela PRG e Diretoria de Direitos Humanos, além de chip para acesso à internet. Equipamentos e chips deverão ser retirados no Campus de Barão
Geraldo da Unicamp.

Estas medidas são envoltas por diversos desa�os provocados pelo isolamento físico que tomam a todos(as), funcionários docentes e não docentes e corpo
discente. Esta situação desa�adora está sendo executada em prazo muito curto e sob condições previamente não planejadas, já que todo semestre havia sido
programado presencialmente. Nesse sentido, é preciso contar com o esforço de todos(as) para que nesse período excepcional possamos preparar o melhor
terreno para a retomada do semestre presencial quando este chegar.

Sempre nos preparamos para situações adversas presenciais, mas agora teremos que buscar caminhos que diminuam prejuízos na formação discente, que
mantenham nossa sanidade mental e que permitam reforçar laços e vínculos para a vida da Universidade.

Tweetar

 (https://www.facebook.com/geociencias.unicamp)

 (https://www.instagram.com/geociencias.unicamp)
 (https://www.twitter.com/Geo_Unicamp)

 (https://www.youtube.com/channel/UCXvrBAsX413C83HKvGI47og?
view_as=subscriber)

Like 17 Share
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Assim, segundo nosso Plano de Atividades Não Presenciais, ressaltamos alguns pontos:

•       Quando do retorno das atividades presenciais, os(as) estudantes que não puderam realizar as atividades não presenciais serão acompanhados pelas
Comissões de Graduação e Pós-Graduação nas disciplinas e atividades presenciais. Todo esforço será empreendido para evitar prejuízos aos(às) estudantes;

•       Evitar atividades não presenciais que façam uso de banda larga, a menos que todos(as) alunos(as) da disciplina estejam em condições de acessá-las
adequadamente;

•    Em razão da excepcionalidade das atividades não presenciais, deve-se evitar avaliações não presenciais;

•    Reservar, dentro do possível, 8 semanas ao �nal do período de afastamento social para complementar aulas teóricas, práticas e de campo;

•    Garantir autonomia ao(à) docente para que desenvolva suas disciplinas didáticas considerando a realidade dos(as) alunos(as) para que todos(as) possam
acompanhar o curso, mesmo aqueles(as) estudantes que possuam di�culdades de contar com condições mais adequadas para o uso de plataformas digitais,
ou não as tenha. Cada docente envidará esforços no sentido de buscar reparar possíveis perdas quando do retorno às atividades presenciais;

•    O Instituto vai empreender esforços para o acompanhamento dos(as) alunos(as) com di�culdades (materiais e emocionais) durante o período de atividades
não presenciais;

•      O Instituto vai acompanhar permanentemente o desenvolvimento do semestre, buscando adequar o planejamento proposto às diretrizes das instâncias
superiores da Unicamp.

Gostaríamos de agradecer o esforço de todas e todos e aproveitamos para desejar um bom desenvolvimento do semestre e que possamos rapidamente
superar esse momento difícil pelo qual estamos passando.

Comissões de Graduação e Pós-Graduação
GT COVID19 IG
Direção do Instituto

Instituto de Geociências
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP
Rua Carlos Gomes, 250
CEP: 13083-855
Campinas, SP

Como chegar (https://goo.gl/maps/QXzKHZyqs7m)

Institucional(/institucional)

Comunidade(/comunidade)

Graduação(/graduacao)

Pós-graduação(/pos-graduacao)

Pesquisa(/pesquisa)

Cultura e Extensão(/cultura-e-extensao)

Comunicação(/comunicacao)

Webmail(https://webmail.ige.unicamp.br)

Intranet (nova)(https://intranet.ige.unicamp.br)

Intranet (antiga)(https://www.ige.unicamp.br/intranet)

Fale com o IG(/fale-com-o-ig)

Minha conta(/user)

Sair(/user/logout)

Feedback do Portal(/form/feedback-do-portal)

Tools
Adicionar conteúdo(/node/add)

Tweetar Like 17 Share

Buscar no site
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

Instituto de Geociências 
Rua Carlos Gomes, 250, Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 
Campinas - SP | Brasil | CEP: 13083-855 

 
Departamento de Geografia 
Tel:  +55  19  3521-4570 
E-mail: dgeo@ige.unicamp.br 

 

 

 

ASSUNTO: Indicação de membro titular e membro suplente para integrar 
a Comissão de Extensão 

 

PARECER DGEO Nº 08/2020 

  

O Departamento de Geografia do Instituto de Geociências da 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), na 100ª. reunião 

ordinária, realizada em 11/03/2020, solicita a direção do Instituto de 

Geociências a alteração da indicação dos membros titular e suplente 

integrantes da Comissão de Extensão do Instituto de Geociências. 

O Departamento de Geografia indicou a professora Tania Seneme do 

Canto como membro titular e a professora Aline Pascoalino como membro 

suplente. 

 
 
Encaminhe-se à Congregação para as providências cabíveis. 

 
 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 
12 de março de 2020. 

 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Raul Reis Amorim 
Chefe do Depto de Geografia 
IG/UNICAMP-Matric.:308705 
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_________________________________________________________________________________________________ 

Instituto de Geociências 
Rua Carlos Gomes, 250, Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 
Campinas - SP | Brasil | CEP: 13083-855 

 
Diretoria 
Tel:  +55  19  3521-4550 
E-mail: diretor@ige.unicamp.br 

 

  Campinas, 17 de abril de 2020 
 

Of. IG-DIR-19/2020 

 

Prezado Senhor,  

 

Venho por meio deste solicitar a prorrogação em caráter excepcional do mandato do Prof. Dr. 

Emilson Pereira Leite como Coordenador de Pós-Graduação do Instituto de Geociências, até a 

data de 31 de agosto de 2020. 

 

A excepcionalidade se justifica diante do momento extraordinário que vivemos com a pandemia 

do novo Coronavírus.  

O IG criou, sob a coordenação da Direção do Instituto, o Grupo de Trabalho “Crise Covid19” 

(Portaria do Diretor nº 03/2020) composto pelos Diretores, Coordenadores de Graduação e de 

Pós-Graduação, Chefes de Departamentos, Representantes de Funcionários Administrativos, 

Técnicos de Laboratórios e Representantes de Alunos (de graduação e pós-graduação). 

O Prof. Emilson tem liderado todas as ações do GT que se referem à Pós-Graduação e seria 

oportuno que prosseguisse com essa função no Instituto até o término do semestre letivo, como 

aprovado na reunião da CEPE em 07 de abril de 2020.  

Sua substituição nesse momento implicaria em um processo de consulta e descontinuaria o 

trabalho que vem sendo feito pelo GT nesta crise. 

 

Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. 

Atenciosamente  

 

 

Prof. Dr. Sergio Luiz Monteiro Salles-Filho 

Diretor do Instituto de Geociências 
 

 

Ilmo. Sr. 
Prof. Dr. Francisco de Assis Magalhães Gomes Neto 
Pró-Reitor de Desenvolvimento Universitário 
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___________________________________________________________________________________________________ 

Instituto de Geociências 
Rua Carlos Gomes, 250, Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 
Campinas | SP | Brasil | CEP: 13083-855 

 
Diretoria 
Tel:  +55  19  3521-4552 
E-mail: diretor@ige.unicamp.br 
 

 

 

 

 

“AD REFERENDUM” 

 
APROVO “AD REFERENDUM” DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, a proposta de Convênio entre a Total 

E&P do Brasil Ltda. e a UNICAMP com a interveniência administrativa da FUNCAMP para 

desenvolvimento do projeto de pesquisa intitulado  “Detecção de HC em áreas com cobertura 

vegetal por sensoriamento remoto e geofísica”, sob responsabilidade do Prof. Dr. Carlos 

Roberto de Souza Filho, conforme parecer da Profa. Dra. Ana Elisa Silva de Abreu. 

 

 

 

 

Instituto de Geociências, 13 de março de 2020. 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Sérgio Luiz Monteiro Salles Filho 

Diretor do Instituto de Geociências 
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Instituto de Geociências 
Rua Carlos Gomes, 250, Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 
Campinas | SP | Brasil | CEP: 13083-855 

 
Coordenadoria de Pesquisa 
Tel:  +55  19  3521-5118 
E-mail: pesquisa@ige.unicamp.br 
 

 

   
 
 

PARECER DA COMISSÃO DE PESQUISA Nº 03/2020 
 
 

A Comissão de Pesquisa do Instituto de Geociências, baseando-se no parecer emitido pela Profa. Dra. Ana Elisa 

Silva de Abreu, manifesta-se favoravelmente à proposta de Convênio entre a Total E&P do Brasil Ltda. e a 

Universidade Estadual de Campinas com a interveniência administrativa da Fundação de Desenvolvimento da 

Unicamp para desenvolvimento do projeto de pesquisa intitulado “Detecção de HC em áreas com cobertura 

vegetal por sensoriamento remoto e geofísica”, sob responsabilidade do Prof. Dr. Carlos Roberto de Souza 

Filho. 

 
 
 
À Congregação, para providências. 
 
 
 
 
 

Cidade Universitária Zeferino Vaz, 11 de março de 2020. 
 
 

 
 

Prof. Dr. Carlos Roberto de Souza Filho 
Coordenador de Pesquisa 

Mat. 26730-9 
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Instituto de Geociências 
Rua Carlos Gomes, 250, Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 
Campinas | SP | Brasil | CEP: 13083-855 

 
Profa. Ana Elisa Silva de Abreu 
Tel:  +55  19  3521-4575 
E-mail: aeabreu@unicamp.br 

 

 

   

PARECER 

 

Este parecer refere-se à proposta de Plano de Trabalho de Projeto intitulado “Remote 

Sensing & Geophysics of Hydrocarbons in Vegetated Areas“ versão 3, datada de 21/11/2016. 

O coordenador deste projeto será o prof. Dr. Carlos Roberto de Souza Filho do 

Departamento de Geologia e Recursos Naturais do Instituto de Geociências (DGRN-IG) e a 

empresa proponente é a TOTAL S.A. 

 

O escopo do projeto proposto é ampliar métodos de investigação indireta, baseados em 

técnicas de sensoriamento remoto multiespectral/hiperespectral e técnicas geofísicas multi-

escala, para detecção de hidrocarbonetos em possíveis plays continentais na Bacia do 

Paraná e em áreas de mangue contaminadas na costa do Brasil. A duração prevista é de 

três anos. 

 

Considerando o interesse da UNICAMP em manter e expandir as relações de parceria com a 

iniciativa privada, seu interesse em internacionalização das pesquisas e a aderência dos 

assuntos a serem estudos com as linhas de pesquisa desenvolvidas no DGRN-IG, meu 

parecer é favorável à aprovação do Plano de Trabalho de Projeto proposto.  

 

 

 

       

Prof. Dr. Ana Elisa Silva de Abreu 

MA: 311010 
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CLÁUSULAS DE INVESTIMENTO EM PESQUISA, 
DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

 
 

 
 

PLANO DE TRABALHO DE PROJETO OU PROGRAMA 
 
 

PTR – PARTE A 
 

 
 
EMPRESA PETROLÍFERA QUE ENCAMINHA O PTR: TOTAL S.A. 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
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1 – TÍTULO 

Detecção de HC em áreas com cobertura vegetal por sensoriamento remoto e geofísica 

2 – OBJETIVO 

Elaborar rotinas para utilização de métodos de sensoriamento remoto e geofísica 

para detecção de potenciais hidrocarbonetos (HC) em bacias sedimentares e o 

monitoramento do impacto de HC em vegetação de mangue para propósitos de Saúde, 

Segurança e Meio Ambiente. O projeto contempla duas frentes de trabalho buscando 

expandir métodos de investigação indireta, baseados em sensoriamento remoto 

multiespectral/hiperespectral e geofísica multi-escala e plataformal. Um objetivo é uma 

abordagem sinérgica para a detecção de HC em possíveis plays continentais na Bacia do 

Paraná e em áreas contaminadas em mangues na costa do Brasil. 

3 – RESUMO 

Este projeto está inserido em um contexto colaborativo entre a Universidade de 

Campinas (UNICAMP) e a TOTAL. Seu principal objetivo é desenvolver uma metodologia 

baseada em sensoriamento remoto multiespectral e hiperespectral e geofísica multi-escala 

para a exploração de petróleo em áreas continentais e monitoramento da contaminação em 

áreas vegetadas costeiras no Brasil. Para atingir este objetivo, o projeto conta com a 

combinação de dados adquiridos em plataformas do tipo drone, aéreas e de satélite de 

forma complementar para o desenvolvimento de métodos de mapeamento de seepages e 

derramamento de óleo com base nas propriedades ópticas da vegetação e assinaturas 

gravimétricas, magnéticas e sísmicas do ambiente hospedeiro. Dois contextos foram 

identificados para o projeto: a bacia do Paraná, onde é provável que ocorram disseminações 

naturais, e os manguezais costeiros, que estão expostos a derrames de petróleo 

provenientes de bacias e atividades offshore. 

4 - JUSTIFICATIVA 

Os HC constituem um componente importante para os setores energético e industrial 

e as reservas globais existentes estão persistentemente sob pressão. É amplamente 

observado que os HC têm um grande impacto na saúde da vegetação, o que poderia ser 

usado como um rastreador potencial para os HC existentes no meio físico. Nesse contexto, a 

comunidade, a indústria e os elaboradores de políticas públicas mostram preocupações 

tanto sobre as reservas como sobre os impactos dos HC na vegetação, particularmente de 

disseminações não naturais de HC em áreas de mangue costeiras.  

Encontrar novas reservas potenciais é o papel da exploração mineral, que muitas 

vezes emprega diversos métodos, incluindo sinergias inovadoras para tentar rastrear as 

acumulações de HC. Alguns destes métodos e estratégias aplicam-se também para 

monitorar o impacto dos HC na vegetação. Entretanto, até o momento, pouco tem sido feito 
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para a detecção de HC no espectro que cobre a estrutura de larga escala dos sistemas 

naturais hospedeiros de HC e a vegetação que eventualmente cresce sobre ela. Assim, a 

ligação entre métodos geofísicos para a imageamento da arquitetura em sub-superfície e a 

sua afinidade com os HC hospedeiros à informação sobre a vegetação sobrejacente fornece 

um novo conjunto potencial de evidências para a exploração de HC. Evidências similares da 

detecção remota óptica aplicam-se para fins de monitoramento sobre potenciais 

disseminações e derramamentos de óleo produzidos pelo homem que afetam os 

manguezais. Assim, esperamos fornecer métodos para auxiliar cenários futuros de 

exploração de petróleo e monitoramento de contaminação. 

 

5 - DESCRIÇÃO DOS MÉTODOS E DAS MODALIDADES DE EXECUÇÃO 

Duração do projeto e parcerias 

O projeto tomará um período de três anos com início em abril de 2020 e será 

realizado na Universidade de Campinas. Este projeto reunirá muitos parceiros, cujas 

competências complementares são essenciais para o sucesso do projeto. O projeto 

envolverá dois pós-doutorandos talentosos: Dr. Guillaume Lassalle (atualmente na TOTAL, 

França) e Sr. João Motta (cuja defesa de doutoramento está prevista para 1 de Abril de 

2020). G. Lassalle trabalhou durante três anos no desenvolvimento de novas abordagens de 

sensoriamento remoto para monitorar a contaminação por óleo em regiões com vegetação 

de clima temperado. J. Motta trabalhou por quatro anos na Universidade de Campinas 

desenvolvendo métodos sobre dados de campo potenciais de satélite e aéreos para a 

interpretação da arquitetura geológica de diferentes terrenos no Brasil e na Austrália. 

Ambos irão trabalhar no projeto em tempo integral. 

O projeto será supervisionado pelo Prof. Dr. Carlos Roberto de Souza Filho 

(UNICAMP), Dr. Dominique Dubucq (TOTAL França), Dr. Anthony Credoz (TOTAL França), 

Dra. Sophie Fabre (ONERA/DOTA) e Prof. Dr. Peter Betts (Universidade de Monash). 

O projeto também será beneficiado por cientistas e especialistas de campo adicionais 

dos centros da TOTAL na França, Estados Unidos (JPL/NASA; Geological Survey), Japão (Japan 

Space Systems), Austrália (Monash University), Alemanha (Kiel University) e Brasil (National 

Space Research Institute). 

Contexto do estudo  

A indústria de petróleo e gás tem um papel fundamental na economia brasileira. Com 

2,79 milhões de barris produzidos por dia em 2019, o Brasil está entre os 10 maiores 

produtores mundiais de petróleo. Enquanto os recursos pré-sal e os ambientes offshore 

convencionais representam mais de 90% da produção, a contribuição do petróleo 

onshore/continental continua sendo menor, apesar do alto potencial das bacias brasileiras. 
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Mais de 95% das bacias sedimentares ainda não estão concedidas para exploração, segundo 

a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP). Uma delas, a bacia do Paraná, 

estende-se por mais de 1,1 milhão de km2 no território brasileiro (Figura 1). 

A Bacia do Paraná é uma bacia intra-cratônica que cobre uma crosta continental 

formada por cinturões metamórficos e magmáticos e crosta cratônica assumidas como de 

idades entre o Proterozóico e Arqueano. A pilha sedimentar varia entre sucessões de idades 

entre o Ordoviciano e Cretáceo que se distribuem aproximadamente na direção N-S (Figura 

1), com um depocentro acompanhando a região central da bacia. A exploração geológica na 

bacia começou no final dos anos 1940 e contribuiu para a compreensão de sua estratigrafia 

e identificação de potenciais sistemas de HC. Evidências diretas generalizadas de HC como a 

presença de areias asfálticas, disseminações em xistos e em estreita associação espacial a 

intrusivos ígneos onde os vetores iniciais para a exploração regional. O reconhecimento das 

sequências silurianas, devonianas e permianas ricas em matéria orgânica (Figura 1) e da 

arquitetura da bacia permitiu desenvolvimentos adicionais, levando à confirmação do 

potencial. 

 

Figura 1 - Mapa regional simplificado para a Bacia do Paraná e seu arcabouço exposto. Informações 
espaciais a partir do Mapa Geológico da América do Sul e do Levantamento Geológico do Brasil. 
Siglas - AC: Cráton Amazônico, SFC: Cráton São Francisco, PC: Cráton Paranapanema, LAC: Cráton Luís 
Alves, e RPC: Cráton do Rio de La Plata. 
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Embora a Bacia do Paraná tenha sido estudada desde o final do século XIX, a mesma 

continua pouco caracterizada apesar do seu potencial para a produção de HC. A presença de 

exudações de HC sugere a acumulação de petróleo em profundidade. No entanto, a maior 

parte da Bacia é coberta por vegetação alta e densa, o que dificulta o uso de várias técnicas 

de prospecção. Além disso, grande parte das interpretações sobre a arquitetura da bacia em 

sub-superfície se concentra em informações regionais sobre o registro sedimentar (por 

exemplo, associação de fácies) e informação localizada sobre os cenários estruturais, com 

interpretações geofísicas pontuais. Nesse contexto, altos níveis de incerteza recaem sobre a 

real geometria do embasamento e seu controle potencial sobre os sistemas de HC (Figura 2). 

Pouco tem sido investigado sobre exemplos naturais de bacias sedimentares sobre os efeitos 

da geometria do embasamento subjacente sobre a localização das acumulações de HC. 

Desta maneira, o uso de técnicas alternativas de detecção de petróleo são 

necessárias para apoiar as estratégias de prospecção de HC naturais nesta região. A 

detecção remota de feições geobotânicas tem um grande potencial para destacar as 

disseminações no contexto da Bacia do Paraná. Além disso, a interpretação conjunta de 

dados geofísicos que trazem informações sobre o comprimento de onda longo dos sinais 

geofísicos, tais como dados de campo potencial obtidos por satélite, pode aliviar a incerteza 

quanto à geometria do embasamento subjacente em grandes profundidades. Isso pode ser 

alcançado através da modelagem de cenários para a crosta profunda com vínculos e pode 

fornecer insights sobre as relações entre a estrutura do embasamento e a geometria da 

bacia, produzindo proxies para acumulações de HC. 

 

Figura 2 - Representação esquemática de uma bacia sedimentar com acumulação de HC mostrando 
uma forte ligação entre a bacia e os elementos estruturais do embasamento subjacente (adaptado 
de Magoon & Beaumont, 1999). Setas para os pontos onde a arquitetura da bacia se liga às 
estruturas do embasamento. 

 

Os manguezais estão estabelecidos ao longo de 6780 km da costa brasileira (Figura 3) 

e representam cerca de 7% dos manguezais do mundo e fornecem serviços ecológicos 

essenciais. O petróleo offshore convencional representa mais de 44% da produção brasileira, 
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tornando o litoral do país um dos mais expostos a derramamentos de petróleo no mundo. 

Os manguezais permanecem altamente vulneráveis a derramamentos de petróleo no mar, o 

que é um dos principais motores da sua diminuição no sudeste do Brasil. Desta forma, a 

necessidade de detectar HC em áreas com vegetação também é de alta prioridade nas 

regiões costeiras brasileiras A fim de evitar efeitos irreversíveis dos derrames de petróleo 

sobre os manguezais, é necessário um monitoramento da contaminação costeira. No 

entanto, os derramamentos de petróleo continuam a ser difíceis de detectar nos estágios 

iniciais e em larga escala nestas regiões de acesso limitado. No âmbito destes dois contextos 

(bacia do Paraná e manguezais costeiros), a detecção remota óptica poderia melhorar 

significativamente a prospecção de petróleo e o monitoramento da contaminação. 

 

Figura 3 - Distribuição e riqueza de espécies de manguezais ao longo da costa brasileira. 
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Motivação do projeto 

SENSORIAMENTO REMOTO 

O sensoriamento óptico remoto fornece informações sobre superfícies (corpos de 

água, solos, vegetação), aproveitando suas propriedades refletoras no domínio espectral de 

400-2500 nm. Baseia-se na exploração de imagens que podem ser adquiridas de modo 

complementar a partir de sensores embutidos em diferentes sistemas portadores: 

(i) Imagens multiespectrais de satélite fornecem imagens em grande escala espacial da 

refletividade das superfícies sobre poucas bandas espectrais (isto é, comprimentos 

de onda), com resolução espacial maior ou igual a 10 m, o que significa que cada 

pixel das imagens representa uma área terrestre de pelo menos 10 x 10 m. Vários 

sistemas de satélite - como o Sentinel-2 - oferecem um bom período de re-visita, o 

que é particularmente útil para detectar mudanças na saúde da vegetação e na 

distribuição das espécies em grande escala. 

(ii) Imagens hiperespectrais aéreas permitem adquirir imagens da refletividade das 

superfícies sobre bandas espectrais múltiplas e contínuas com uma resolução 

espacial muito alta (pixels de até 50-cm), no local e hora desejados. O princípio da 

imagem hiperespectral aérea é ilustrado na Figura 4. Ele dá acesso à assinatura 

espectral das superfícies (ou seja, um espectro de refletividade contínuo), o que 

ajuda a detectar óleo nos solos e na água. As imagens aerotransportadas mostram 

múltiplas vantagens para aplicações operacionais. Elas podem ser degradadas para 

simular imagens de futuros sistemas de satélites e podem servir para projetar 

sensores portados em drones dedicados a propósitos específicos (por exemplo, 

detecção de óleo). 

(iii) A imagem hiperespectral do drone segue o mesmo princípio que a imagem aérea, 

mas cobre áreas muito localizadas com uma resolução espacial ultra alta (pixels de 

cm). Os drones são de grande interesse em monitorar a vegetação local e 

continuamente, pois podem ser implantados a qualquer momento com esforço 

limitado. 

O sensoriamento remoto mostrou grande potencial para detectar disseminações de 

óleo e contaminação em larga escala a partir de imagens adquiridas em solos expostos. Por 

outro lado, esta técnica permanece sub-explorada para um propósito similar em regiões com 

vegetação. 
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Figura 4 - Princípio de imageamento hiperespectral passivo. Esta técnica proporciona aferir a 
refletância de superfícies sobre um espectro contínuo no domínio da luz refletida (ou seja, a 
assinatura espectral). 

O sensoriamento remoto espectral provou ser eficiente para monitorar a vegetação 

em uma ampla gama de contextos agrícolas e ecológicos ao longo dos últimos 30 anos. Por 

outro lado, a sua utilização para a prospecção de exudações e monitoramento de 

contaminação em áreas vegetadas é muito recente. Tal se baseia no rastreamento de 

mudanças nas propriedades ópticas da vegetação derivadas da exposição ao HC. O próprio 

HC e metais pesados presentes no mesmo afetam positiva ou negativamente a saúde da 

vegetação, o que está relacionado com as suas propriedades ópticas. Modificações nestas 

propriedades podem ser rastreadas usando sensoriamento remoto, tornando-a uma técnica 

promissora para o monitoramento de mangues expostos a derramamentos offshore. Além 

disso, as disseminações de óleo remodelam localmente a distribuição espacial das espécies 

vegetais, impondo condições seletivas de crescimento à vegetação. Apenas algumas poucas 

espécies tolerantes ao petróleo são estabelecidas em torno destes locais. Como a detecção 

remota é uma poderosa ferramenta para o mapeamento de espécies, ela poderia ser usada 

para detectar aquelas associadas à presença de focos de exudações de HC na Bacia do 

Paraná. Isto proporcionaria uma melhor visão do potencial desta bacia e das áreas de 

interesse para a produção de petróleo. Assim, o objetivo global deste componente do 

projeto é proporcionar novos avanços no campo do sensoriamento remoto para a 

exploração de petróleo e monitoramento da contaminação em regiões vegetadas. 
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GEOFÍSICA 

Os métodos geofísicos são utilizados para obter informações sobre as propriedades 

físicas dos objetos, aproveitando fenômenos naturais como a gravidade, os campos 

magnéticos e a propagação de ondas, de ocorrência natural ou existentes sob algum tipo de 

excitação (métodos passivos e ativos, respectivamente). Alguns métodos podem fornecer 

dados que podem ser interpretados ao longo da extensão vertical da Terra (por exemplo, 

campo potencial, métodos passivos eletromagnéticos e sísmicos). Os métodos são 

complementares, pois operam através de diferentes fenómenos e podem ser adquiridos 

com plataformas variadas (por exemplo, medidas pontuais, levantamento terrestre, aéreo e 

por satélite), o que permite um exame exaustivo com diferentes capacidades e sinergias 

(Figura 5). Assim, o emprego de diferentes métodos que cobrem uma ampla gama de 

propriedades físicas, e escalas espectrais e espaciais, pode fornecer informações sobre a 

composição e estrutura da crosta terrestre amplamente. 

 

 

Figura 5. Desenho esquemático retratando as profundidades de penetração para diferentes modos 
de observação da Terra e métodos geofísicos de imageamento da arquitetura da litosfera (adaptado 
de Curtis & Thiel, 2019). 
 

A modelagem da Terra a partir de dados obtidos por métodos geofísicos fornece uma 

base sólida para a exploração de HC, especialmente dados de campo potencial, e métodos 

sísmicos. Todavia, a maioria dos esforços de interpretação concentra-se dentro das bacias e 

sistemas naturais portadores de HC. Isso se materializa em um conhecimento em geral 

prematuro em relação aos ambientes e arquitetura do embasamento dessas bacias. 

Desenvolvimentos recentes sobre a compreensão dos ambientes de crostas profundas de 

ambientes mineralizados em metais apontaram para o controle crucial de estruturas e 

unidades regionais em seu desenvolvimento através do controle do fluxo térmico e fluido 

regional. Tal informação só foi adquirida através da interpretação combinada de métodos 
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geofísicos, especialmente através da introdução de dados transmitidos por satélite, que 

fornecem informação de longo comprimento de onda que, em geral, é obscurecida pela 

influência de corpos rasos existentes. Com efeito, as relações entre a arquitetura do 

embasamento subjacente às bacias sedimentares e a distribuição dos recursos de HC têm 

sido pouco exploradas. Existem agora técnicas poderosas e razões para a interpretação da 

sub-superfície, permitindo a observação de suas características e a investigação do seu papel 

potencial no desenvolvimento das bacias e dos sistemas de HC. 

O uso coletivo de informações geofísicas focadas na interpretação da geometria do 

embasamento da bacia sedimentar do Paraná permitiria detectar características 

relacionadas imediatamente à formação, transferência e acumulação natural de HC para uso 

potencial em práticas exploratórias. Uma variável ainda não testada na geologia da bacia e 

na prospectividade de HC é a geometria da interface crosta-manto, a descontinuidade de 

Mohorivicic, como um controlador do desequilíbrio térmico na crosta. As diferenças na 

topografia da interface poderiam permitir um desequilíbrio térmico no fundo da cave, o que 

poderia regular o fluxo térmico regional e influenciar a maturação dos HC. Isto poderia 

melhorar o fundo arquitetônico sobre o qual são interpretadas as disseminações de HC da 

superfície (por exemplo, a detecção remota do espectro eletromagnético). Isso 

proporcionaria ligações robustas para avaliar o potencial de exploração e produção futura da 

bacia. Espera-se que os resultados possam contribuir para compreender como a arquitetura 

do embasamento influencia: i) a geometria da falha da extensão, ii) a evolução térmica do 

sistema, iii) a transferência regional de HC/fluidos, e iv) os níveis de maturidade dos HC em 

toda a bacia. Portanto, o objetivo geral do projeto é avançar no campo da interpretação do 

embasamento e conexões para a exploração de HC. 

Portanto, o principal objetivo deste componente do projeto é desenvolver uma 

cadeia de processamento e uma metodologia baseada em observações geofísicas a partir de 

métodos múltiplos e escalas de observação para a exploração de HC natural onshore sobre a 

Bacia do Paraná no Brasil. Para tal, considera-se que os dados potenciais de campo 

(gravidade e magnetismo) a partir de levantamentos terrestres, aéreos e via satélite serão 

interpretados em conjunto com dados sísmicos e outros dados (por exemplo, dados sísmicos 

passivos e dados magneto-telúricos). Esse ambiente rico em dados nos permitirá 

desenvolver um modelo de arquitetura holística para a bacia do Paraná e seu embasamento 

subjacente. Os locais-chave do estudo serão selecionados de acordo com as manifestações 

de HC existentes na literatura e em informações de poços. De potencial interesse são as 

regiões dos flancos leste e norte da bacia, que se encontram na proximidade espacial das 

possíveis rochas geradoras e que atravessam áreas de geometria interpretada como 

relativamente complexa. 
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Métodos e coleta de dados 

A metodologia adotada para o projeto é dada por duas frentes principais. 

SENSORIAMENTO REMOTO 

Na componente de sensoriamento remoto do projeto, devemos explorar dados 

multi-sensores multi- e hiper-espectrais para detectar mudanças na saúde da vegetação 

relacionadas com a presença de HC, em diferentes escalas espaciais (imagens de campo, 

drone, aerotransportadas e de satélite). A abordagem é baseada em trabalhos anteriores 

realizados na UNICAMP, TOTAL e ONERA. Os dados multi-sensores servirão para avaliar 

novos métodos de detecção de HC na bacia do Paraná e nos manguezais costeiros para fins 

de prospecção de seepages e monitoramento de contaminação, respectivamente. Estes 

métodos visarão prever se a vegetação está - ou esteve - exposta a óleo, o que mapearia o 

óleo (disseminações e derramamentos) em imagens. 

A primeira fase desta metodologia consistirá em identificar locais e cenários de 

estudo na bacia do Paraná e nos manguezais onde é provável que ocorram disseminações 

naturais e derrames de petróleo. Para cada contexto, dois locais de estudo - um com e outro 

sem exposição a petróleo - serão determinados no campo, com o apoio de imagens de 

satélite e bases de dados públicas. As imagens de satélite servirão para detectar mudanças 

na vegetação, o que poderá ajudar a localizar as acumulações de HC na bacia do Paraná e 

nos manguezais afetados. A vegetação existente nos locais do estudo será caracterizada no 

campo, em termos de composição de espécies, distribuição espacial e sensibilidade à 

exposição ao óleo. Para este fim, será criada uma base de dados a partir da coleta de dados 

de campo, incluindo análises do solo e da água, identificação e localização de espécies e 

bioquímica de amostras de folhas (por exemplo, conteúdo de pigmentos) e propriedades 

ópticas (Figura 6). Esta base de dados servirá para identificar indicadores confiáveis de 

contaminação por óleo em mangues que serão rastreados usando imagens de drones, 

aerotransportadas e de satélite. Os dados coletados na bacia do Paraná ajudarão a 

identificar diferenças nas propriedades ópticas entre as espécies da Bacia do Paraná, 

especialmente entre as estabelecidas em torno de áreas de seepage. 
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Figura 6 – (esquerda) Medição das propriedades ópticas da vegetação (i.e. assinatura espectral) no 
campo. (direita) Assinatura espectral da vegetação e os parâmetros mais influentes nas diferentes 
regiões do espectro electromagnético. Alterações nestes parâmetros induzidas pela exposição ao 
óleo resultam em modificações da assinatura, que podem ser rastreadas através de sensoriamento 
remoto. 

 

Os métodos de detecção de óleo desenvolvidos para imagens explorarão várias 

abordagens da literatura. Por exemplo, métodos baseados na classificação poderiam ser 

usados como um primeiro passo para mapear os padrões de distribuição de espécies 

associadas a acumulações de HC na bacia do Paraná e para avaliar a saúde dos manguezais 

expostos a derrames de petróleo no mar (Figura 7). Para isso, serão realizadas aquisições de 

imagens hiperespectrais por drones e aerotransportadas nos locais de estudo, além de 

imagens multiespectrais de satélite. Todas estas imagens serão utilizadas para desenvolver 

os métodos de detecção de petróleo. O desempenho dos métodos será avaliado 

comparando o mapeamento de seepages e derrames de óleo sobre o local do estudo com os 

dados coletados no campo. Uma vez validados nos locais do estudo, os métodos serão 

aplicados a imagens inteiras, a fim de fornecer um mapeamento das disseminações na bacia 

do Paraná e dos manguezais expostos a derramamento de óleo ao longo da costa brasileira. 

Os locais de infiltração e derrame recentemente identificados serão validados por outra 

campanha de campo. No final do projeto, será determinada a contribuição das diferentes 

fontes de imagem (drone, aerotransportado e satélite). Finalmente, uma metodologia 

operacional será proposta para futuros cenários de exploração de petróleo e 

monitoramento de contaminação em novos contextos, incluindo o tipo de dados de imagem 

e os métodos de análise necessários. 
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Figura 7. Mapeamento espaço-temporal da saúde dos manguezais no Golfo do México usando 
imagens de satélite Landsat-8 com resolução espacial de 30 m. Neste exemplo, a saúde dos 
manguezais foi avaliada através da estimativa do conteúdo de clorofila foliar das imagens (de Pastor-
Guzman, 2015). 

 

GEOFÍSICA  

Uma infinidade de métodos geofísicos será explorada para detectar propriedades 

físicas na Bacia do Paraná e seu embasamento que podem ser associadas com a distribuição 

regional de HC (ver Figura 8 para uma visão geral dos dados disponíveis). Métodos de campo 

potenciais serão avaliados também em diferentes escalas, a partir de multi-plataformas de 

observação (por exemplo, terrestre, aérea e via satélite). A interpretação combinada de tais 

conjuntos de dados proporcionará uma observação holística do potencial para acumulação 

de HC na Bacia do Paraná para exploração. A sua interpretação visará prever cenários 

estruturais potenciais de concentração de HC e avaliar o papel das estruturas do 

embasamento na sua distribuição. 

Os métodos geofísicos indiretos dedicados à interpretação da arquitetura da litosfera 

serão utilizados através de diferentes linhas de interpretação. Por exemplo, métodos de 

interpretação qualitativa sobre representações de dados podem ser usados para derivar 

informações com base no sistema de crenças de um especialista. Isso pode levar à 

interpretação de mapas estruturais e mapas para domínios geofísicos com características 

específicas. Um caminho alternativo é explorar os dados quantitativamente, usando 

modelagem matemática para extrair informações, levando a interpretações menos 

subjetivas em comparação a um caminho qualitativo. O caminho de interpretação 

quantitativa tem dois meios principais - a modelagem direta (forward modelling) e a 
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modelagem inversa. O primeiro utiliza modelos matemáticos que representam uma 

hipotética geometria através da influência direta do intérprete pela inserção de vínculos, tais 

como a utilização de um valor de densidade selecionado para uma seção de rocha 

modelada, para obter sua geometria. Os modelos inversos também utilizam restrições 

definidas por um especialista, em geral, selecionadas entre limites para testes sistemáticos 

com procedimentos de modelagem que retornam uma variável de saída previamente 

desconhecida. Por exemplo, um modelo inverso pode ser definido para calcular a 

profundidade de um corpo fonte com base em um conjunto de densidades pré-definidas. 

Tais caminhos podem ser usados sobre dados de campo potenciais para recuperar 

representações potenciais da arquitetura da litosfera. Os modelos podem ser limitados ou 

validados contra conjuntos de dados alternativos, tais como sísmica ativa e passiva, 

fornecendo informações sobre as tendências estruturais regionais e composição global da 

crosta, e a forma das descontinuidades litosféricas (por exemplo, a interface crosta-manto), 

com restrições adicionais com a composição das rochas superficiais dos registros dos poços. 

As informações obtidas em regiões ou seções bem documentadas podem, então, ser 

extrapoladas para outros domínios com configurações geológicas semelhantes dentro da 

Bacia. O trabalho de campo pode restringir os modelos, fornecendo informações sobre as 

configurações estruturais da superfície sobre as acumulações conhecidas de HC. Prevê-se 

que a ocorrência de resultados de projetos de parceiros em sensoriamento remoto possa 

fornecer um loop de feedback na busca de locais de teste e validação. A cadeia de processos 

desenvolvida a partir de modelagem geofísica condicionada pelo trabalho de campo será 

proposto para investigar novos cenários de exploração de HC. 
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Figura 8 - Dados disponíveis de bancos de dados públicos pela Agência Nacional do Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis (ANP) e literatura sobre a Bacia do Paraná no Brasil. A) Dados da gravidade terrestre 
e da magnetização aérea. B) Estação de dados sísmicos passivos e ativos e linhas de levantamento, 
localização dos poços de exploração e levantamento magnetotelúrico. 

 

6 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS/ESPECÍFICAS 

Resultados esperados 

SENSORIAMENTO REMOTO: Dois métodos diferentes são esperados do projeto: um para 

mapear as seepages de HC de óleo na bacia do Paraná e outro para mapear a saúde dos 

manguezais costeiros. Ambos os métodos devem ser aplicáveis a imagens de drone, 

aerotransportadas e de satélite multi- e hiper-espectrais. Os dados coletados no campo 

resultarão em uma base de dados de bioquímica e propriedades ópticas das espécies, e 

análises do solo ou da água, nos locais de estudo. Será fornecida uma metodologia baseada 

no projeto para cenários futuros de exploração petrolífera e monitoração de possível 

contaminação. 

 

GEOFÍSICA: espera-se que o projeto produza um roteiro robusto para identificar a 

arquitetura de seções dentro de bacias sedimentares que levem em consideração a 

influência do seu embasamento subjacente na localização regional de HC. Uma cadeia de 

interpretação como esta poderia ser reproduzida com dados adquiridos a partir de 

diferentes métodos e em diferentes plataformas de levantamento quando interpretado em 
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conjunto. Os dados derivados do trabalho de campo fornecerão evidências de suporte para 

os cenários estruturais e localização de HC. 

 

SINERGIA: os resultados decorrentes tanto da detecção remota como dos componentes 

geofísicos do projeto serão interpretados sinergicamente para testar se as anomalias 

geobotânicas reveladas através de dados multiespectral e hiperespectral têm ligações 

específicas com a estrutura da bacia e seu embasamento reveladas através dos dados 

geofísicos. 

 

Ao longo do projeto, os resultados serão apresentados aos operadores e cientistas de 

campo em reuniões locais e conferências internacionais. Eles serão publicados em periódicos 

científicos revisados por pares. Estão previstos workshops anuais com operadores de campo 

para mostrar os avanços no projeto. Um relatório científico será entregue no final de cada 

ano, assim como um relatório global ao término do projeto. 

 

 

Planejamento do projeto 

 
SENSORIAMENTO REMOTO 

Período Tarefa 

Ano 1 
(2020 - 2021) 

▪ Bibliografia 

▪ Identificação dos locais e cenários no campo (Bacia do Paraná e manguezais costeiros): 
campanha de campo, coleção de bases de dados públicas 

▪ Coleta de dados em campo (identificação de espécies, análises laboratoriais foliares e 
medições de propriedades ópticas) 

▪ Análise de imagens de satélite multi-temporais (detecção de mudança de vegetação) 

▪ Aquisições de dados com drone e aerotransportadas 

▪ Publicação, conferência e workshop internacional 

▪ Relatório anual de atividade científica 

Ano 2 
(2021 - 2022) 

▪ Exploração de dados obtidos em campo (caracterização dos efeitos induzidos pelo 
petróleo na bioquímica da vegetação e nas propriedades ópticas) 

▪ Análise de imagens aerotransportadas (desenvolvimento e avaliação dos métodos de 
classificação de espécies e de detecção de óleo) + Aplicação a imagens de satélite 

▪ Publicações internacionais, conferência e workshop 

▪ Relatório anual de atividade científica 

Ano 3 
(2022-2023) 

▪ Pré-processamento de imagem drone (colaboração com a equipe da UNICAMP) e 
análise (aplicação e avaliação dos métodos) 

▪ Avaliação da contribuição da fonte de imagem (drone, aerotransportada e satélite) 

▪ Definição da metodologia para cenários futuros 
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▪ Publicações internacionais, conferência e workshop 

▪ Relatório anual de atividade científica + relatório global do projeto 

 
 
GEOFÍSICA 

Período Tarefa 

Ano 1 

(2020 - 2021) 

▪ Revisão literária 
▪ Compilação de bases de dados a partir de repositórios públicos 
▪ Interpretação preliminar sobre dados regionais em larga escala para identificar potenciais 

estilos de arquitetura dentro da bacia 
▪ Identificação do local de campo e planeamento do trabalho de campo 
▪ Trabalho de campo para obter dados geológicos para avaliação à escala regional 
▪ Proceder com a interpretação geológica 
▪ Participação em conferências 
▪ Redação de relatórios e artigos sobre os resultados 

Ano 2 (2021-

2022) 

▪ Proceder à modelagem de locais de estudo prospectivos com conjuntos de dados mais 
detalhados (por exemplo, dados aerotransportados). 

▪ Trabalho de campo para obter dados geológicos e amostras para avaliação em escala 
destacada de áreas selecionadas. 

▪ Proceder com a interpretação 
▪ Participação em conferências 
▪ Redação de relatórios e artigos sobre os resultados 

Ano 3 

(2022-2023) 

▪ Trabalho de campo para a aquisição de dados (por exemplo, dados em terra ou em 
drone) sobre os locais de estudo prospectivos. 

▪ Proceder à modelagem detalhada 
▪ Comparar os resultados das três escalas de observações e consolidação de condutas de 

interpretação reprodutíveis 
▪ Participação em conferências 
▪ Redação de relatórios e artigos sobre os resultados 
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Síntese de orçamento e plano de aplicação dos recursos 
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Appendix 2 To FRAMEWORK AGREEMENT Anexo 2 ao CONTRATO FRAMEWORK 

COOPERATION CONTRACT Template Modelo do CONTRATO DE COOPERAÇÃO 

Unless otherwise specified herein, the present 
COOPERATION CONTRACT is subject to the terms 
of the FRAMEWORK AGREEMENT between TOTAL 
and UNIVERSITY, which are incorporated herein by 
reference. 

A menos que especificado de outra forma neste 
instrumento, o presente CONTRATO DE 
COOPERAÇÃO está sujeito aos termos do 
CONTRATO FRAMEWORK entre TOTAL e a 
UNIVERSIDADE, que são incorporados neste 
instrumento por referência. 

TOTAL ref. xxxxx // SAP n° 463000xxxx TOTAL ref. xxxxx // SAP no. 463000xxxx 

Between: Entre: 

TOTAL E&P DO BRASIL LTDA., a limited liability 
company incorporated under Brazilian law, 
registered with the Corporate Taxpayer Registry 
under No. 02.461.767/0001-43, with main offices 
at Avenida República do Chile No. 500, 19th and 
20th floors, Centro, in the City and State of Rio de 
Janeiro, Zip Code 20031-170, hereinafter referred 
to as “TOTAL” or “COMPANY”, represented herein 
in accordance with its articles of association, on 
the one hand. 

TOTAL E&P DO BRASIL LTDA., uma sociedade de 
responsabilidade limitada, constituída de acordo 
com a legislação brasileira, registrada no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 
02.461.767/0001-43, com sede à Avenida 
República do Chile, nº 500, 19º e 20º andares, 
Centro, na Cidade e no Estado do Rio de Janeiro, 
CEP 20031-170, doravante denominada "TOTAL" 
ou "COMPANHIA", representada neste 
instrumento de acordo com seu contrato social, 
de um lado. 

And: E: 

XXXX, a [include institution type], registered under 
CNPJ nº [XXX], Municipal enrollment Nº [XXX],  
with registered head offices at XXX, herein 
represented by XXX, duly incorporated in 
accordance with the laws of Brazil, hereinafter 
referred to as “UNIVERSITY” on the other hand. 

XXXX, [incluir tipo de instituição], registrada sob o 
CNPJ nº [XXX], Inscrição Municipal nº [XXX], com 
sede social [XXX], representada neste instrumento 
pelo [XXX], devidamente constituída de acordo 
com as leis do Brasil, doravante denominada 
"UNIVERSIDADE", do outro lado 

COMPANY and UNIVERSITY are referred to 
hereinafter as “PARTIES” or in the singular as 
“PARTY”.  

COMPANHIA e UNIVERSIDADE são doravante 
denominadas, coletivamente, "PARTES" e, 
individualmente, "PARTE". 

WHEREAS:  CONSIDERANDO QUE: 

 The PARTIES have entered in a FRAMEWORK 
AGREEMENT for cooperation in R&D on 
DD/MM/YY (“FRAMEWORK AGREEMENT”) which 

 As PARTES celebraram, em DD/MM/AA, um 
CONTRATO FRAMEWORK para cooperação em 
P&D ("CONTRATO FRAMEWORK") que regerá este 
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shall govern this COOPERATION CONTRACT unless 
specified otherwise herein. 

CONTRATO DE COOPERAÇÃO, a menos que 
especificado de outra forma neste instrumento. 

 UNIVERSITY is qualified as a Scientific, 
Technological and Innovation Institution 
(Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação - 
ICT) according to the terms of Law No. 
10.973/2004, and has developed knowledge and 
expertise in xxxxxx. 

 A UNIVERSIDADE é qualificada como Instituição 
Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT), nos 
termos da Lei nº 10.973/2004, e desenvolveu 
conhecimento e expertise em xxxxxx 

 COMPANY belongs to the TOTAL Group of 
companies and has developed knowledge and 
expertise in xxx  

 A COMPANHIA pertence ao Grupo TOTAL de 
empresas e desenvolveu conhecimento e 
expertise em xxx 

 [To be filled with detailed purpose of the 
collaboration: intended objective, benefits, 
negotiation, etc.] ; 

 [A ser preenchido com objetivo da colaboração 
detalhado, objetivo pretendido, benefícios, 
negociação, etc.]; 

 COMPANY wishes to develop a certain line of 
research and development and, by doing so, to 
comply with the Research, Development & 
Innovation obligations towards the Brazilian 
National Agency of Petroleum, Natural Gas and 
Biofuels – ANP ("ANP" or the "Agency"), 
accordingly investing a determined amount in 
[describe the subject of the PROJECT] for purposes 
of obtaining the DELIVERABLES, all in accordance 
with the terms of this COOPERATION CONTRACT 
and of the FRAMEWORK AGREEMENT; 

 A COMPANHIA deseja desenvolver uma 
determinada linha de pesquisa e desenvolvimento 
e, ao fazê-lo, cumprir com as obrigações de 
Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação em 
relação à Agência Nacional de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis - ANP ("ANP" ou a 
"Agência"), e, consequentemente, investir um 
determinado valor em [descrever o objeto do 
PROJETO] para fins de obtenção dos 
ENTREGÁVEIS, tudo de acordo com os termos 
deste CONTRATO DE COOPERAÇÃO e do 
CONTRATO FRAMEWORK; 

THEREFORE, in consideration of and subject to the 
terms and conditions of the FRAMEWORK 
AGREEMENT as well as the terms hereinafter set 
forth, THE PARTIES HAVE AGREED AS FOLLOWS: 

PORTANTO, em consideração e sujeito aos termos 
e condições do CONTRATO FRAMEWORK, bem 
como aos termos doravante estabelecidos, AS 
PARTES ACORDARAM O SEGUINTE: 

ARTICLE 1- PURPOSE & EFFECTIVE DATE & 
CONTRACTUAL DOCUMENTS 

CLÁUSULA 1- OBJETO, DATA DE VIGÊNCIA & 
DOCUMENTOS CONTRATUAIS 

1.1 Purpose 

The purpose of this COOPERATION CONTRACT is 
to determine the rights and obligations of the 
PARTIES for the development and completion of 
the PROJECT. 

1.1 Objeto 

O objeto deste CONTRATO DE COOPERAÇÃO é a 
determinação dos direitos e obrigações das 
PARTES para o desenvolvimento e conclusão do 
PROJETO. 
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This COOPERATION CONTRACT particularly 
defines: 

Este CONTRATO DE COOPERAÇÃO define, 
particularmente: 

 How the WORK is organized between the 
PARTIES; 

 Como o TRABALHO é organizado entre as 
PARTES; 

 The financing of the WORK;  O financiamento do TRABALHO; 

 The intellectual property and 
confidentiality terms that applies to the RESULTS 
as well as the conditions for using those RESULTS. 

 Os termos de propriedade intelectual e 
confidencialidade aplicáveis aos RESULTADOS, 
bem como as condições para uso desses 
RESULTADOS. 

1.2 EFFECTIVE DATE 

This COOPERATION CONTRACT shall come into 
force on DD/MM/YYYY (the “EFFECTIVE DATE”), 
and shall remain in force until all obligations of the 
PARTIES have been fulfilled, as per the schedule 
contained in Appendix 2, such term not to exceed 
the maximum term of 60 months and all subject to 
the early termination provisions in the 
FRAMEWORK AGREEMENT. 

1.2 DATA DE VIGÊNCIA 

Este CONTRATO DE COOPERAÇÃO entrará em 
vigor em DD/MM/AAAA (a “DATA DE VIGÊNCIA”) 
e permanecerá em vigor até que todas as 
obrigações das PARTES tenham sido cumpridas, 
conforme cronograma contido no Anexo 2, e tal 
prazo não deverá exceder o prazo máximo de 60 
meses, tudo sujeito às disposições de rescisão 
antecipada no CONTRATO FRAMEWORK. 

1.3 Contractual documents 

This COOPERATION CONTRACT consists of the 
provisions of the present document and the 
following appendices: 

1.3 Documentos Contratuais 

Este CONTRATO DE COOPERAÇÃO é formado 
pelas disposições do presente documento e dos 
seguintes anexos: 

 Appendix 1: Technical description of the 
PROJECT; 

 Anexo 1: Descrição técnica do PROJETO; 

 Appendix 2: WORK PLAN of the PROJECT;  Anexo 2: PLANO DE TRABALHO do 
PROJETO; 

 Appendix 3: List of PROPRIETARY 
TECHNICAL INFORMATION; 

 Anexo 3: Lista de INFORMAÇÕES 
TÉCNICAS PROPRIETÁRIAS; 

 Appendix 4: Financial Contribution 
Schedule; 

 Anexo 4: Cronograma de Contribuição 
Financeira; 

 Appendix 5: FINANCIAL CONTRIBUTION 
REQUEST. 

 Anexo 5: SOLICITAÇÃO DE 
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA. 
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 Appendix 6: Particular conditions 
pertaining to software, databases and 
computerized data (if applicable); 

 Anexo 6: Condições específicas 
pertinentes a software, bancos de dados e dados 
computadorizados (se aplicável); 

 Appendix 7: Mutual indemnity and 
waiver of recourse agreement.  

 Anexo 7: Acordo de indenização mútua e 
renúncia de recurso. 

Should there be any discrepancy between the 
terms of this COOPERATION CONTRACT and those 
of its appendices, if any, the terms of this 
COOPERATION CONTRACT shall prevail. Should 
there be any discrepancy between the terms of 
this COOPERATION CONTRACT and those in the 
FRAMEWORK AGREEMENT, if any, the terms of 
this COOPERATION CONTRACT shall prevail.  

Caso haja qualquer discrepância entre os termos 
deste CONTRATO DE COOPERAÇÃO e os de seus 
Anexos, se existentes, os termos deste CONTRATO 
DE COOPERAÇÃO prevalecerão. Caso haja alguma 
discrepância entre os termos deste CONTRATO DE 
COOPERAÇÃO e os do CONTRATO FRAMEWORK, 
os termos deste CONTRATO DE COOPERAÇÃO 
prevalecerão. 

The Article headings appearing in this 
COOPERATION CONTRACT are inserted only as a 
matter of convenience and in no way define, limit, 
construe or describe the scope or intent of an 
Article, nor in any way affect this COOPERATION 
CONTRACT. 

Os títulos das Cláusulas que aparecem neste 
CONTRATO DE COOPERAÇÃO são inseridos 
apenas por uma questão de conveniência e de 
forma alguma definem, limitam, interpretam ou 
descrevem o escopo ou a intenção de uma 
Cláusula, nem afetam de forma alguma este 
CONTRATO DE COOPERAÇÃO. 

The words in upper case which are not defined 
herein shall have the meaning ascribed to them in 
the FRAMEWORK AGREEMENT. 

As palavras em maiúsculas que não estão 
definidas neste instrumento terão o significado 
que lhes é atribuído no CONTRATO FRAMEWORK. 

ARTICLE 2 - Implementation of the Collaboration CLÁUSULA 2 - Implementação da Colaboração 

2.1 Governance 

 TOTAL appoints [name], telephone: 
[phone], [email]@total.com as its 
REPRESENTATIVE.  

 UNIVERSITY appoints [name], telephone: 
[phone], [email] as its REPRESENTATIVE. 

2.1 Governança 

 A TOTAL nomeia [nome], telefone: 
[telefone], [e-mail]@total.com como 
REPRESENTANTE. 

 A UNIVERSIDADE nomeia [nome], 
telefone: [telefone], [e-mail] como 
REPRESENTANTE. 

Any change in REPRESENTATIVE shall be notified 
to the other PARTY in writing, with one month's 
prior notice. 

Qualquer mudança no REPRESENTANTE será 
notificada à outra PARTE por escrito, com 
antecedência de um mês. 

2.2 Collaboration 2.2 Colaboração 
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The REPRESENTATIVES shall be tasked with: Os REPRESENTANTES terão a tarefa de: 

 defining the orientation of the WORK to 
be carried out under the PROJECT; 

 definir a orientação do TRABALHO a ser 
realizado nos termos do PROJETO; 

 ensuring that the PROJECT progresses as 
it should, by redefining or clarifying, if necessary, 
certain technical phases of the PROJECT; 

 garantir que o PROJETO progrida como 
deveria, ao redefinir ou esclarecer, se necessário, 
determinadas fases técnicas do PROJETO; 

 coordinating the tasks of each PARTY in 
order to complete the PROJECT; 

 coordenar as tarefas de cada PARTE para 
conclusão do PROJETO; 

 agreeing upon draft publications, without 
prejudice and subject to the relevant provisions in 
the FRAMEWORK AGREEMENT; 

 concordar com minutas de publicações, 
sem prejuízo e sujeito às disposições relevantes do 
CONTRATO FRAMEWORK; 

 approving intermediary reports and 
RESULTS; 

 aprovar relatórios intermediários e 
RESULTADOS; 

 declaring the end of the PROJECT;  declarar o final do PROJETO; 

 seeking solutions to amicably settle 
disputes that may arise regarding the 
performance or interpretation of this 
COOPERATION CONTRACT;  

 buscar soluções para resolver 
amigavelmente as disputas que possam surgir em 
relação à execução ou interpretação deste 
CONTRATO DE COOPERAÇÃO; 

 determining the methods for protecting 
the RESULTS as well as the various actions or 
studies to carry out, such as prior art searches or 
freedom-to-operate studies. 

 determinar os métodos de proteção dos 
RESULTADOS, bem como as diversas ações ou 
estudos a serem realizados, como pesquisas de 
estado da técnica ou estudos de liberdade para 
operar. 

 gathering intelligence on any project with 
THIRD PARTIES, involving or not the participation 
of the other PARTY, the subject of which may be 
similar to the one of an ongoing PROJECT, subject 
to the APPLICABLE LAWS and confidentiality. 

 reunir informações sobre qualquer 
projeto com TERCEIROS, envolvendo ou não a 
participação da outra PARTE, cujo objeto possa ser 
semelhante ao de um PROJETO em andamento, 
sujeito às LEIS APLICÁVEIS e à confidencialidade. 

Depending on the agenda other representatives of 
the PARTIES may be invited to attend such as 
experts, in an advisory capacity, provided that 
they are bound by obligations at least as onerous 
as the ones provided for in article 11 
"Confidentiality – Publications” of the 
FRAMEWORK AGREEMENT.  

Dependendo da agenda, outros representantes 
das PARTES poderão ser convidados a participar, 
como especialistas, em caráter consultivo, desde 
que estejam vinculados a obrigações pelo menos 
tão restritivas quanto as previstas na cláusula 11 
"Confidencialidade - Publicações" do CONTRATO 
FRAMEWORK. 
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2.3 Schedule 

The detailed schedule of the PROJECT is contained 
in the Appendix 2. The PROJECT shall start on 
[DD/MM/YYYY] for a duration of [XX] months. 

2.3 Cronograma 

O cronograma detalhado do PROJETO está 
contido no Anexo 2. O PROJETO começará em 
[DD/MM/AAAA] e durará por um período de [XX] 
meses. 

The technical description of the PROJECT is 
detailed in Appendix 1. 

A descrição técnica do PROJETO está detalhada 
no Anexo 1. 

2.4 Milestones or Completion date  

The milestones or completion dates are defined in 
the WORK PLAN of the PROJECT, attached 
hereinafter as Appendix 2. 

2.4 Marcos ou Data de Conclusão 

Os marcos ou datas de conclusão são definidos no 
PLANO DE TRABALHO do PROJETO, anexo a este 
instrumento como Anexo 2. 

2.5 Resources assigned to the COOPERATION  

The human and material resources assigned to the 
cooperation (PERSONNEL, premises, material and 
equipment, etc.) and by which PARTY are defined 
in the WORK PLAN of the PROJECT in Appendix 2 
hereinafter. 

2.5 Recursos cedidos à COOPERAÇÃO 

Os recursos humanos e materiais cedidos à 
cooperação (PESSOAL, instalações, materiais, 
equipamentos etc.) e por qual PARTE estão 
definidos no PLANO DE TRABALHO do PROJETO no 
Anexo 2 deste instrumento. 

ARTICLE 3 - PROPRIETARY TECHNICAL 
INFORMATION 

CLÁUSULA 3 - INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
PROPRIETÁRIAS (ITP) 

3.1 The list of PTI of each PARTY made 
available for a PROJECT, if any, is provided in 
Appendix 3. That list shall be updated, if need be, 
by the PARTIES during a PROJECT, by means of a 
written amendment to this COOPERATION 
CONTRACT. 

3.1 A lista de ITP de cada PARTE 
disponibilizada para um PROJETO, se aplicável, é 
fornecida no Anexo 3. Essa lista será atualizada, se 
necessário, pelas PARTES durante um PROJETO, 
por meio de uma alteração por escrito a este 
CONTRATO DE COOPERAÇÃO. 

3.2 The terms and conditions for the use of 
PTI shall be those provided in Article 9 – 
Proprietary Technical Information (“PTI”) of the 
FRAMEWORK AGREEMENT. 

3.2 Os termos e condições para uso de ITP 
serão aqueles estabelecidos na Cláusula 9 - 
Informações Técnicas Proprietárias (“ITP”) do 
CONTRATO FRAMEWORK. 

ARTICLE 4 - Ownership of the RESULTS  CLÁUSULA 4 - Propriedade dos RESULTADOS 

The ownership of the RESULTS shall be governed 
by Article 10 – “Results Ownership and Use 
Thereof” of the FRAMEWORK AGREEMENT. 

A propriedade dos RESULTADOS será regida pela 
Cláusula 10 - "Propriedade dos Resultados e Uso 
dos Mesmos" do CONTRATO FRAMEWORK. 

ARTICLE 5 - Use of the RESULTS CLÁUSULA 5 – Uso dos RESULTADOS 
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5.1 USE FOR RESEARCH and INDUSTRIAL USE 

Each PARTY, its AFFILIATES and PARTNERS, are 
free to use the RESULTS for their RESEARCH and 
their INDUSTRIAL USE in the FIELDS of the 
PARTIES, at their sole risk and profit, without 
compensating the other PARTY in any way.  

5.1 USO PARA PESQUISA e USO INDUSTRIAL 

Cada PARTE, suas AFILIADAS e PARCEIROS, são 
livres para usar os RESULTADOS para sua 
PESQUISA e seu USO INDUSTRIAL nos CAMPOS 
das PARTES, por seu próprio risco e para seu 
próprio lucro, não sendo devida qualquer 
compensação à outra PARTE. 

5.2 LICENSING 5.2 LICENCIAMENTO 

[The conditions under which RESULTS will be 
made available to the other PARTY for LICENSING 
to be defined here.] 

[As condições sob as quais os RESULTADOS serão 
disponibilizados à outra PARTE para 
LICENCIAMENTO devem ser definidas aqui.] 

ARTICLE 6 – Reporting CLÁUSULA 6 – Relatório 

6.1 UNIVERSITY shall record or have recorded, in 
written form, all experimental data, RESULTS and 
observations obtained in the course of 
performance of the PROJECT. UNIVERSITY shall 
keep TOTAL regularly informed of same, especially 
by means of reports and meetings as defined 
below. 

6.1 A UNIVERSIDADE deverá registrar ou ter 
registrado, por escrito, todos os dados 
experimentais, RESULTADOS e observações 
obtidos no decorrer da execução do PROJETO. A 
UNIVERSIDADE manterá a TOTAL regularmente 
informada dos mesmos, especialmente por meio 
de relatórios e reuniões, conforme definido 
abaixo.  

6.2 Work meetings shall be held regularly 
between TOTAL representative and the principal 
coordinator and at the request of the 
representatives of both PARTIES to assess the 
completion of the PROJECT. 

6.2. As reuniões de trabalho serão realizadas 
regularmente entre o representante da TOTAL e o 
coordenador principal e a pedido dos 
representantes de ambas as PARTES para avaliar a 
conclusão do PROJETO. 

6.3. Whenever requested by TOTAL, UNIVERSITY 
shall provide TOTAL with all information, reports 
and RESULTS, even partial, of its WORK as it 
progresses. 

6.3 Sempre que solicitado pela TOTAL, a 
UNIVERSIDADE fornecerá à TOTAL todas as 
informações, relatórios e RESULTADOS, mesmo 
que parciais, de seu TRABALHO, à medida que 
progrida. 

6.4 In accordance with the obligation undertaken 
as per Article 6.1. above, and without prejudice to 
UNIVERSITY’s responsibility under this 
COOPERATION CONTRACT, the PERSONNEL 
designated under Article 2.1 above shall be 
responsible, if applicable, for the preparation and 
delivery of reports related to the PROJECT. 

6.4 De acordo com a obrigação assumida nos 
termos da Cláusula 6.1. acima, e sem prejuízo à 
responsabilidade da UNIVERSIDADE sob este 
CONTRATO DE COOPERAÇÃO, o PESSOAL 
designado de acordo com a Cláusula 2.1 acima 
será responsável, se aplicável, pela preparação e 
entrega de relatórios relacionados ao PROJETO. 

Fls. 153



  Page 8/20 
 

6.5 A final report related to the PROJECT shall be 
submitted by UNIVERSITY to TOTAL within 30 
(thirty) days of the conclusion or termination of 
the PROJECT. 

6.5 Um relatório final relacionado ao 
PROJETO será submetido pela UNIVERSIDADE à 
TOTAL dentro de 30 (trinta) dias da conclusão ou 
término do PROJETO. 

6.6. The reports must be written in English, or 
other language when requested by TOTAL. 

6.6 Os relatórios devem ser escritos em 
inglês, ou outro idioma quando solicitado pela 
TOTAL. 

ARTICLE 7 – Acceptance CLÁUSULA 7 – Aceitação 

7.1 No later than the dates provided for in 
Appendix 2 “WORK PLAN of the PROJECT”, 
UNIVERSITY shall submit to TOTAL the 
DELIVERABLES related to the corresponding 
milestone. 

7.1 Até as datas previstas no Anexo 2 “PLANO DE 
TRABALHO do PROJETO”, a UNIVERSIDADE 
submeterá à TOTAL os ENTREGÁVEIS relacionados 
ao marco correspondente. 

7.2 Within thirty (30) days from the receipt of 
such DELIVERABLES, TOTAL shall assess its 
validation and reach a decision to either: 

a. accept such DELIVERABLE; 

b. reject such DELIVERABLE in writing, 
indicating to UNIVERSITY the parts that need to be 
corrected. 

7.2 No prazo de 30 (trinta) dias do 
recebimento de tais ENTREGÁVEIS, a TOTAL 
avaliará sua validação e tomará uma decisão para: 

a. aceitar tal ENTREGÁVEL; 

b. rejeitar tal ENTREGÁVEL por escrito, 
indicando à UNIVERSIDADE as partes que 
precisam ser corrigidas. 

7.3 In case of rejection, within fifteen (15) 
days from such rejection, UNIVERSITY shall 
resubmit to TOTAL a revised version of such 
DELIVERABLE, to be assessed according to Article 
7.2 above. 

7.3 Em caso de rejeição, dentro de 15 (quinze) dias 
de tal rejeição, a UNIVERSIDADE reenviará para a 
TOTAL uma versão revisada de tal ENTREGÁVEL a 
ser avaliada de acordo com a Cláusula 7.2 acima. 

7.4 Pursuant to TOTAL’s decision of accepting 
or rejecting such DELIVERABLE, TOTAL shall notify 
UNIVERSITY about the continuity of the PROJECT, 
according to Article 22.1 of the FRAMEWORK 
AGREEMENT. 

7.4 Em conformidade com a decisão da TOTAL 
de aceitar ou rejeitar tal ENTREGÁVEL, a TOTAL 
notificará a UNIVERSIDADE da continuidade do 
PROJETO, de acordo com a Cláusula 22.1 do 
CONTRATO FRAMEWORK. 

7.5 Any financial contributions under Article 8 
“Financing”, to be made in accordance with 
Appendix 4 “Financial Contribution Schedule”, 
shall be conditioned to the acceptance of each 
corresponding DELIVERABLE, as per Appendix 2 
“WORK PLAN of the PROJECT”. 

7.5 Quaisquer contribuições financeiras previstas 
na Cláusula 8 "Financiamento", a serem feitas de 
acordo com o Anexo 4 "Cronograma de 
Contribuição Financeira", estarão condicionadas à 
aceitação de cada ENTREGÁVEL correspondente, 
conforme o Anexo 2 "PLANO DE TRABALHO do 
PROJETO". 
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ARTICLE 8 - Financing CLÁUSULA 8 – Financiamento 

8.1 The total cost of the PROJECT is equal to 
[XXX] (XXX written out) Brazilian Reals (BRL), 
exclusive of any taxes. The details of the costs and 
financing are provided in Appendix 4 – "Financial 
Contribution Schedule”. 

8.1 O custo total do PROJETO é de [XXX] (XXX 
por extenso) Reais (BRL), excluindo quaisquer 
impostos. Os detalhes dos custos e financiamento 
são fornecidos no Anexo 4 - "Cronograma de 
Contribuição Financeira". 

8.2 UNIVERSITY shall open a specific bank 
account for the purposes of the PROJECT, which 
shall be used exclusively to manage the PROJECT’s 
financial resources, as per APPLICABLE LAWS. 

8.2 A UNIVERSIDADE abrirá uma conta 
bancária específica para os fins do PROJETO, que 
deverá ser usada exclusivamente para gerenciar 
os recursos financeiros do PROJETO, conforme as 
LEIS APLICÁVEIS. 

8.3 The UNIVERSITY shall issue and submit to 
the TOTAL REPRESENTATIVE, via e-mail, the 
financial rendering of accounts reports and 
supporting documents, rendering accounts of the 
previous financial contribution received from 
TOTAL, including any income obtained from the 
financial investment, as per Article 8.12, except for 
the initial financial contribution. 

8.3 A UNIVERSIDADE emitirá e enviará ao 
REPRESENTANTE da TOTAL, por e-mail, a 
prestação de contas financeiras, relatórios e 
documentos comprobatórios, prestando contas 
da contribuição financeira anteriormente 
recebida da TOTAL, incluindo qualquer receita 
obtida com o investimento financeiro, conforme 
Cláusula 8.12, exceto pela contribuição financeira 
inicial. 

8.4 Once the financial rendering of accounts is 
approved by the TOTAL REPRESENTATIVE, 
UNIVERSITY shall issue the Proforma as per 
Appendix 5.  

8.4 Uma vez que a prestação de contas 
financeira seja aprovada pelo REPRESENTANTE da 
TOTAL, a UNIVERSIDADE emitirá a Proforma 
conforme o Anexo 5. 

8.5 Once Proforma is approved by the TOTAL 
REPRESENTATIVE, UNIVESITY shall send it to 
<financeiro.pd@total.com>, until the 22nd day of 
each month, with: 

a. Proforma signed by TOTAL 
REPRESENTATIVE; 

b. Debit note or invoice, hereinafter called as 
FINANCIAL CONTRIBUTION REQUEST; 

c. The appropriate supporting documents. 

8.5 Após a aprovação da Proforma pelo 
REPRESENTANTE da TOTAL, a UNIVERSIDADE 
deverá enviá-la para <financeiro.pd@total.com>, 
até o dia 22 de cada mês, com: 

a. Proforma assinada pelo REPRESENTANTE 
da TOTAL; 

b. Nota de débito ou fatura, doravante 
denominada SOLICITAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO 
FINANCEIRA; 

c. Os documentos comprobatórios 
adequados. 
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8.6 Alternatively, the FINANCIAL 
CONTRIBUTION REQUEST can be sent by postage 
mail to: 

 

TOTAL E & P do Brasil Ltda. 

Avenida República do Chile, Nº 500/ 20th floor, 

CEP: 20031-170 - Rio de Janeiro, RJ 

In attention of Financial Department Accounting 
Officer 

8.6 Alternativamente, a SOLICITAÇÃO DE 
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA pode ser enviada por 
correio para: 

 

TOTAL E & P do Brasil Ltda. 

Avenida República do Chile, Nº 500/ 20º andar, 

CEP: 20031-170 - Rio de Janeiro, RJ 

Aos cuidados do Departamento Financeiro – 
Diretor de Contabilidade 

8.7 The FINANCIAL CONTRIBUTION REQUEST 
shall state the number of this COOPERATION 
CONTRACT and the details enough to identify, 
control and validate each DELIVERABLE that has 
been charged, as well as the receipt of 
delivery/acceptance of the DELIVERABLE. 

8.7 A SOLICITAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO 
FINANCEIRA deverá indicar o número deste 
CONTRATO DE COOPERAÇÃO e detalhes 
suficientes para identificar, controlar e validar 
cada ENTREGÁVEL que tenha sido cobrado, bem 
como o recibo da entrega/aceitação do 
ENTREGÁVEL. 

8.8 Except in case this is not allowed by the 
APPLICABLE LAWS, the FINANCIAL CONTRIBUTION 
REQUEST and other documents issued in 
connection with this COOPERATION CONTRACT 
must be in the English and Portuguese languages. 

8.8 Salvo se não for permitido pelas LEIS 
APLICÁVEIS, a SOLICITAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO 
FINANCEIRA e outros documentos emitidos em 
conexão com este CONTRATO DE COOPERAÇÃO 
deverão estar nos idiomas inglês e português. 

8.9 If TOTAL disputes any item being 
evidenced by the UNIVERSITY in the financial 
rendering of accounts, TOTAL shall return the 
financial rendering of accounts to UNIVERSITY 
specifying in writing the reasons for its rejection. 
UNIVERSITY may then: 

a) either send back a revised financial 
rendering of accounts and corrected to the 
satisfaction of TOTAL, or 

b) send back a financial rendering of 
accounts that covers the non-disputed portion of 
the original financial contribution request. The 
financial rendering of accounts for the disputed 
part may be sent after the settlement of the issue. 

8.9 Se a TOTAL contestar qualquer item 
evidenciado pela UNIVERSIDADE na prestação de 
contas financeiras, a TOTAL devolverá a prestação 
de contas financeira à UNIVERSIDADE, 
especificando por escrito os motivos de sua 
rejeição. A UNIVERSIDADE poderá então: 

a) enviar de volta uma prestação de contas 
financeiras revisada e corrigida para a satisfação 
da TOTAL, ou 

b) devolver uma prestação de contas 
financeiras que cubra a parcela não contestada da 
solicitação de contribuição financeira original. A 
prestação de contas financeiras da parte 
contestada poderá ser enviada após a resolução 
da questão. 
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8.10 Notwithstanding the conditions provided 
in sub-Article 7.5, TOTAL shall transfer the 
corresponding financial contribution, except any 
disputed amounts within the previous financial 
rendering of accounts, within forty-five (45) days 
from the receipt of the FINANCIAL CONTRIBUTION 
REQUEST (hereinafter referred to as “PAYMENT 
PERIOD”). The financial contribution shall be 
deemed made as from the date of transfer from 
TOTAL’s bank. 

8.10 Não obstante as condições previstas na sub-
cláusula 7.5, a TOTAL transferirá a contribuição 
financeira correspondente, com exceção de 
quaisquer valores contestados na prestação de 
contas financeiras anterior, no prazo de 45 
(quarenta e cinco) dias a contar do recebimento 
da SOLICITAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA 
(doravante denominado "PRAZO DE 
PAGAMENTO"). A contribuição financeira será 
considerada feita a partir da data de transferência 
do banco da TOTAL. 

a) The payment of any financial contribution 
charged by the UNIVERSITY shall not imply 
acceptance of any portion of the PROJECT by the 
TOTAL and shall not adversely affect the right of 
TOTAL to contest, in writing, any amounts charged 
by UNIVERSITY. Any claim, thus made and 
accepted as valid, shall become the object of an 
excess financial contribution to be made by 
TOTAL. 

a) O pagamento de qualquer contribuição 
financeira cobrada pela UNIVERSIDADE não 
implicará a aceitação de qualquer parte do 
PROJETO pela TOTAL e não afetará de maneira 
adversa o direito da TOTAL de contestar, por 
escrito, quaisquer valores cobrados pela 
UNIVERSIDADE. Qualquer reclamação, assim feita 
e aceita como válida, será objeto de uma 
contribuição financeira adicional a ser feita pela 
TOTAL. 

b) Any financial contributions to be made to 
UNIVERSITY by TOTAL under this COOPERATION 
CONTRACT shall contemplate the applicable 
withholdings of taxes, or other amounts required 
to be withheld under the APPLICABLE LAWS. 

b)  Quaisquer contribuições financeiras a serem 
feitas à UNIVERSIDADE pela TOTAL sob este 
CONTRATO DE COOPERAÇÃO deverão contemplar 
as retenções de impostos aplicáveis ou outros 
valores que devam ser retidos de acordo com as 
LEIS APLICÁVEIS. 

c) TOTAL may, at any time, deduct from any 
sum payable to the UNIVERSITY hereunder any 
sum due by the UNIVERSITY to TOTAL and/or not 
duly evidenced by the UNIVERSITY, pursuant to or 
in connection with this COOPERATION CONTRACT. 

c) A TOTAL poderá, a qualquer momento, deduzir 
de qualquer quantia pagável à UNIVERSIDADE, 
nos termos deste instrumento, qualquer quantia 
devida pela UNIVERSIDADE à TOTAL e/ou não 
devidamente comprovada pela UNIVERSIDADE, 
nos termos de ou em conexão com este 
CONTRATO DE COOPERAÇÃO. 

 

8.11 The financial contribution to the 
UNIVERSITY shall be made by bank transfer to the 
address and the PROJECT’S specific account 
number informed by the UNIVERSITY in the 
FINANCIAL CONTRIBUTION REQUEST issued for 
the purpose of such payment. 

8.11 A contribuição financeira para a 
UNIVERSIDADE será feita por transferência 
bancária para o endereço e número da conta 
específica do PROJETO, informados pela 
UNIVERSIDADE na SOLICITAÇÃO DE 
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CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA emitida para o 
propósito de tal pagamento. 

8.12 Any unused balances of the TOTAL’s 
financial contribution under this COOPERATION 
CONTRACT not expected to be used within at least 
(thirty) 30 days must be applied by the UNIVERSITY 
in a low risk financial investment. Any accrued 
incomes from such financial investment must be 
necessarily credited towards this COOPERATION 
CONTRACT and applied exclusively in the 
performance of the purpose hereof, provided that 
the respective allocation shall be previously 
approved by TOTAL. 

8.12 Quaisquer saldos não utilizados da 
contribuição financeira da TOTAL sob este 
CONTRATO DE COOPERAÇÃO que não se espera 
que sejam utilizados dentro de pelo menos 30 
(trinta) dias devem ser aplicados pela 
UNIVERSIDADE em um investimento financeiro de 
baixo risco. Qualquer receita auferida de tal 
investimento financeiro deve ser necessariamente 
creditada para este CONTRATO DE COOPERAÇÃO 
e aplicada exclusivamente na execução do 
objetivo deste instrumento, desde que a 
respectiva alocação seja previamente aprovada 
pela TOTAL. 

8.13 Upon termination of this COOPERATION 
CONTRACT, the final rendering of accounts shall 
be made by the UNIVERSITY and any remaining 
financial balance, including the incomes referred 
to in Article 8.12, shall be returned to TOTAL by the 
UNIVERSITY within thirty (30) days. 

8.13 No término deste CONTRATO DE 
COOPERAÇÃO, a prestação final de contas será 
feita pela UNIVERSIDADE e qualquer saldo 
financeiro remanescente, incluindo a receita 
mencionada na Cláusula 8.12, será devolvido para 
a TOTAL pela UNIVERSIDADE no prazo de 30 
(trinta) dias. 

ARTICLE 9 - Miscellaneous CLÁUSULA 9 – Disposições Diversas 

9.1 Except when this COOPERATION 
CONTRACT provides in contrary, the provisions 
contained in the FRAMEWORK AGREEMENT shall 
apply to this FRAMEWORK AGREEMENT without 
limitation. 

9.1  Exceto quando este CONTRATO DE 
COOPERAÇÃO estabelecer o contrário, as 
disposições contidas no CONTRATO FRAMEWORK 
serão aplicáveis a este CONTRATO FRAMEWORK, 
sem limitação. 

IN WITNESS WHEREOF, this COOPERATION 
CONTRACT, after read and found in compliance, 
was drawn up in two counterparts of equal 
contents, executed by the PARTIES, before the 
undersigned witnesses. 

EM FÉ DO QUE, este CONTRATO DE COOPERAÇÃO, 
depois de lido e considerado em conformidade, foi 
redigido em duas vias de igual teor, assinadas 
pelas PARTES, perante as testemunhas abaixo 
assinadas. 
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Rio de Janeiro[•] of [•] of 2019 

 

 

_______________________________________________ 

FOR UNIVERSITY 

                                                                      By/Por:  

Position/Cargo:  

 

 

_______________________________________________ 

FOR TOTAL E&P DO BRASIL LTDA. 

By/Por:  

Position/Cargo:  

 

 

WITNESSES/ TESTEMUNHAS: 

 

1.______________________________ 

Name/Nome: 

CPF: 

2._________________________________ 

Name/Nome: 

CPF: 
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APPENDIX 1 - TECHNICAL DESCRIPTION OF THE 
PROJECT. 

ANEXO 1 – DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROJETO. 
 

[To be filled] [A ser preenchido] 
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APPENDIX 2- WORK PLAN OF THE PROJECT. 
 

ANEXO 2- PLANO DE TRABALHO DO PROJETO. 
 

[To be filled] [A ser preenchido] 
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APPENDIX 3 - LIST OF PROPRIETARY 
TECHNICAL INFORMATION 

ANEXO 3 – LISTA DE INFORMAÇÕES 
TÉCNICAS PROPRIETÁRIAS 

 
[To be filled] [A ser preenchido] 
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APPENDIX 4 - FINANCIAL CONTRIBUTION 
SCHEDULE 

 

ANEXO 4 – CRONOGRAMA DE 
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA 

 
[To be filled] [A ser preenchido] 
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APPENDIX 5 - PROFORMA 

 

 

 

 

 

Block

CNPJ

NATURE OF SERVICES FISCAL CODE

BILLING DATE

TOTAL E&P DO BRASIL LTDA

RJ

A ser preenchido conforme o Contrato (Price List) R$

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ADDITIONAL INFORMATION

Bank details for payment: 

Bank name:

Bank Swift

Contact person

Phone:

E-mails:

SIGNATURE OF SUPPLIER REPRESENTATIVE:

FOR TOTAL TEAM ONLY

TECHNICAL 1.

NAM E :                                           (DD/MM/AA)

TECHNICAL 2.

NAM E :                                           (DD/MM/AA)

VENDOR NAME
Pro Forma  #

ADDRESS (INVOICE ISSUER)

PROFORMA - SERVICES / RENTALS

CONTACTS (INVOICE ISSUING ESTABLISHMENT) SAP PURCHASE ORDER ( PO )

MUNICIPAL REGISTRATION STATE REGISTRATION / FISCAL CNAE

ADDRESS DISTRICT CODE

AV. REPUBLICA DO CHILE 500. 19 e 20 ANDAR CENTRO 20.031-170

USERS OF THE SERVICES

NAME / SOCIAL REASON CNPJ/CPF

02.461.767/0001-43

CITY FONE/FAX UF STATE REGISTRATION MUNICIPAL REGISTRATION

RIO DE JANEIRO (21) 2102-9000 76015163 0.241.849-5

 

DADOS CONTRATUAIS SERVICE INFORMATION

CODE ITEM 

CONTRACT

SERVICE DESCRIPTION WBS (AS SET IN WORK 

ORDER)
NATURE OF SERVICE % LOCAL CONTENT

DECLARATION / CL 

CERTIFICATE
UNIT PRICE R$

UNIT OF 

MEASUREMEN
QUANTITIES AMOUNT R$

TAX CALCULATION VALUE TO BE DEPOSITED

0.00

1.50% 5.00% 3.00% 0.65%

CONTRIB. SOCIAL RETIDA INSS RETIDO TOTAL DE IMPOSTOS RETIDOS

TOTAL AMOUNT

IR FONTE RETIDO ISS RETIDO COFINS RETIDO PIS RETIDO

0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

ADDITIONAL INFORMATION

0.00 0.00 0.00

1.00% 11.00% 0.00%

General Instructions
1 - This proforma has the purpose of ensuring that the services 
provided are properly billed, according to the contract and current 

federal and municipal laws. 

2 - Proforma must submit to Total's technical approval before issuing 

the invoice. 

3 - After digital approval in the proforma made by Total. Send the 

invoice, proforma approved, documentation supporting evidence of the 
service provided to the email contabilidade.totalbrasil@total.com
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APPENDIX 6 - PARTICULAR CONDITIONS 
PERTAINING TO SOFTWARE, DATABASES AND 

COMPUTERIZED DATA (IF APPLICABLE); 
 

ANEXO 6 – CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
PERTINENTES A SOFTWARE, BANCOS DE DADOS 
E DADOS COMPUTADORIZADOS (SE APLICÁVEL); 
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APPENDIX 7 -  MUTUAL INDEMNITY AND 
WAIVER OF RECOURSE AGREEMENT (IF 

APPLICABLE); 
 

ANEXO 7 -  ACORDO DE INDENIZAÇÃO 
MÚTUA E RENÚNCIA A RECURSO (SE 

APLICÁVEL); 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

 
 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

Instituto de Geociências 
Rua Carlos Gomes, 250, Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 
Campinas | SP | Brasil | CEP: 13083-855 

 
Diretoria 
Tel:  +55  19  3521-4552 
E-mail: diretor@ige.unicamp.br 
 

 

 

 

“AD REFERENDUM” 

 

APROVO “AD REFERENDUM” DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, o Relatório de Atividades Docente do 

Prof. Dr. Archimedes Perez Filho para o período de 01/12/2014 a 30/11/2019, conforme 

parecer emitido pelo Prof. Dr. Carlos Roberto de Souza Filho. 

 

 

 

 

Instituto de Geociências, 13 de março de 2020. 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Sérgio Luiz Monteiro Salles Filho 

Diretor do Instituto de Geociências 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

Instituto de Geociências 
Rua Carlos Gomes, 250, Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 
Campinas - SP | Brasil | CEP: 13083-855 

 
Departamento de Geografia 
Tel:  +55  19  3521-4570 
E-mail: dgeo@ige.unicamp.br 

 

 

 

ASSUNTO: Relatório de Atividades Docente (RAD) – Professor 

Archimedes Perez Filho (período: 01/12/2014 a 30/11/2019)  

 

 

PARECER DGEO Nº 02/2020 

  

O Departamento de Geografia do Instituto de Geociências da 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), na 100ª. reunião 

ordinária, realizada em 11/03/2020, aprovou o parecer favorável à 

aprovação do Relatório de Atividades (RAD) do Professor Doutor 

Archimedes Perez Filho para o período de 01/12/2014 a 30/11/2019. O 

parecer foi emitido pelo Professor Doutor Carlos Roberto de Souza Filho. 

 

 
 
 
Encaminhe-se à Congregação para as providências cabíveis. 

 
 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 
12 de março de 2020. 

 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Raul Reis Amorim 
Chefe do Depto de Geografia 
IG/UNICAMP-Matric.:308705 
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Instituto de Geociências 
Universidade Estadual de Campinas 

 
PARECER 

Assunto: Relatório de Atividades de Docente 

Interessado: Prof. Dr. Archimedes Perez Filho 

Período: 01/11/2014 a 31/10/2019 

 

Trata-se do Relatório Quinquenal de Atividades do Professor Archimedes Perez 

Filho, lotado no Departamento de Geografia, em regime de RDIDP. No período, o 

docente exerceu de modo equilibrado atividades de ensino, pesquisa, extensão e 

administração. Destaco os seguintes itens no período em avaliação: 

 

Ensino de Graduação e Pós-Graduação. Na graduação, ministrou disciplinas para 6 

turmas do curso de Geografia da Unicamp (Geomorfologia, Análise e Gestão de Bacias 

Hidrográficas, Tópicos Especiais em Geografia). Para um docente com tempo de serviço 

público cumprido, é admirável verificar que ainda possui média de horas anuais 

dedicada ao ensino de graduação superior à média do IG-UNICAMP. Na pós-

graduação, ministrou um total de 15 turmas nas disciplinas Estudos Dirigidos em 

Geografia, Fundamentos Teóricos-Metodológicos da Abordagem Sistêmica Aplicada à 

Geografia, Métodos e Pesquisas em Trabalho de Campo e Relações Morfo-pedo-bio-

climáticas no Território Brasileiro.  

Formação de Recursos Humanos. Orientou trabalhos de Conclusão de Curso (5), 

Iniciação Científica (1), Mestrado (4), Doutorado (8) e Pós-doutorado (2). Atualmente 

orienta 4 alunos de Doutorado e 1 de Mestrado.  

Produção Científica. Publicou 21 artigos em periódicos científicos, dos quais 4 em 

periódicos internacionais indexados; 6 capítulos de livros (além de 2 capítulos aceitos 

para publicação); organizou um 1 livro em formato e-book. Sua média anual de 

publicações internacionais (2,8) e nacionais (1,4) é superior à media do IG 

(respectivamente, 1,65 e 0,39).    

Projetos de Pesquisa. Coordena(ou) 5 projetos em Editais Fapesp, dos quais três (3) 

são de Auxílio a Pesquisa e dois (2) realização de evento. Na FAPESP, seus Auxílios 

somam cerca de R$750.00,00 no período.  
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Títulos e Premiações. Recebeu o Prêmio de Reconhecimento Acadêmico "Zeferino 

Vaz", área de Geociências (2015); homenagem aos 20 anos PPGEO-UNICAMP (2017); 

homenagem da Diretoria da ANPEGE (2019).  É Bolsista Produtividade 1B do CNPq.  

Atividades de Extensão. Participou como membro titular de vinte e cinco (25) bancas 

de defesa de Mestrado (10) e Doutorado (15). É Editor da Revista Brasileira de 

Geomorfologia e membro conselho científico e ad-hoc de vários periódicos nacionais. É 

coordenador da área de Geociências na FAPESP e CA/SA no CNPq. Consolidou 

colaborações internacionais com a Universidade do Porto, Universidade de Coimbra, 

Universidade de Évora e com a Universidade do Chile. Participou de vários bancas 

externas para provimento de cargos de Professor Titular e título de Livre Docência.  

Atividades Administrativas. Foi Chefe do DGEO de 2016-2018; membro da 

congregação do Instituto de Geociências de 2016-2018 e membro do conselho científico 

do CEPAGRI/UNICAMP. 

Em síntese, o Professor Archimedes Perez Filho é docente destacado no IG-

UNICAMP, com ampla expressão nacional e internacional como pesquisador. Apesar 

da sua situação como um docente sênior do quadro da instituição, continua contribuindo 

exaustivamente para o progresso e aumento do prestígio do DGEO, do IG e da 

UNICAMP.  

 

Face ao exposto, recomendo a aprovação do relatório quinquenal de atividades 

do Professor Archimedes Perez Filho e o parabenizo pelos indicadores acadêmicos 

concretizados no período sob avaliação.  

 
 
 

 

 
Prof. Carlos Roberto de Souza Filho 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

Instituto de Geociências 
Rua Carlos Gomes, 250, Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 
Campinas - SP | Brasil | CEP: 13083-855 

 
Departamento de Geografia 
Tel:  +55  19  3521-4570 
E-mail: dgeo@ige.unicamp.br 

 

 

 

ASSUNTO: Relatório de Atividades Docente (RAD) – Professor 

Archimedes Perez Filho (período: 01/12/2014 a 30/11/2019)  

 

 

PARECER DGEO Nº 02/2020 

  

O Departamento de Geografia do Instituto de Geociências da 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), na 100ª. reunião 

ordinária, realizada em 11/03/2020, aprovou o parecer favorável à 

aprovação do Relatório de Atividades (RAD) do Professor Doutor 

Archimedes Perez Filho para o período de 01/12/2014 a 30/11/2019. O 

parecer foi emitido pelo Professor Doutor Carlos Roberto de Souza Filho. 

 

 
 
 
Encaminhe-se à Congregação para as providências cabíveis. 

 
 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 
12 de março de 2020. 

 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Raul Reis Amorim 
Chefe do Depto de Geografia 
IG/UNICAMP-Matric.:308705 
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Relatório de Atividades Docente 1/66 15/04/2020 16:58

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOCENTE

Nome: ARCHIMEDES PEREZ FILHO

Matrícula: 90964

Função: Professor Titular

Data de Nascimento: 17/11/1947

Data da Entrega: 28/11/2019

Periodicidade: 5 anos

Período a que se refere o relatório: 01/11/2014 a 31/10/2019

Unidade: INSTITUTO DE GEOCIENCIAS

Departamento: DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA

Carreira: DOCENTE MAGISTÉRIO SUPERIOR

Data de ingresso na Unicamp: 01/02/1984

Data de ingresso na PP: 12/10/1995

Data de ingresso na carreira: 12/10/1995

Regime atual de trabalho: RDIDP

Titulação: Titular

Promoções: 

Nível/Referência: MS6

Data de ingresso no Nível/Referência: 12/10/1995

Afastamentos no período (igual ou superior a 30 dias).

Tipo de afastamento/licenças Período
Férias 05/01/2015 - 03/02/2015

Férias 02/01/2017 - 31/01/2017

Férias 02/01/2018 - 31/01/2018

Férias 02/01/2019 - 31/01/2019
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Relatório de atividade apresentados.

Período Nro. Parecer CADI Parecer
01/12/2009 - 01/11/2014 CIDD 142/15 Satisfatório

01/11/2004 - 01/11/2009 322/10 Satisfatório

01/11/2001 - 01/10/2004 344/05 Satisfatório

01/11/1998 - 01/10/2001 412/02 Satisfatório

01/11/1995 - 01/10/1998 623/99 Satisfatório

01/12/1992 - 01/11/1995 570/96 Satisfatório
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1 - ATIVIDADES DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

1.1 - Atividades Didáticas

1.1.1 - Lista das disciplinas/turmas efetivamente ministradas (prática ou 
teórica) na Graduação

Sigla da 
Disciplina
/Turma

Período
/Ano

Horas Número 
de 
Alunos

Aprovados Reprovados DI DC Not
/Sab

Tipo

GF506 - A 2019/1S 60 16 13 3 X -

GF506 - B 2019/1S 60 25 22 3 X N -

GF120 - A 2017/1S 27 3 3 0 X PI

GF803 - A 2016/2S 12 19 19 0 X -

GF803 - A 2014/2S 6 28 27 1 X -

GF803 - B 2014/2S 6 11 10 1 X N -

Fonte: DAC (G01)

Comentários

Consideramos que as atividades foram satisfatórias, tendo em vista 
a aposentadoria prevista para 2017 e que foram alteradas em 
função do aumento de idade para 75 anos.

1.1.2 - Lista das disciplinas/turmas ministradas no mesmo horário

Período Sigla da Disciplina
/Turma 1

Nivel 1 Sigla da Disciplina
/Turma 2

Nivel 2

2016/2S GF803 - A Graduação GG023 - E Pós-
graduação

Fonte: DAC (G02)

Comentários

Não houve interferência ou prejuízo em ministrar disciplinas de 
graduação e pós-graduação no mesmo semestre, mediante a 
programação de atividades de campo efetuada com antecedência e 
devido o fato da mesma ter sido compartilhada com outro docente.

1.2 - Orientações/Supervisões de alunos

1.2.1 - Supervisão de atividades práticas em ensino – com disciplinas no 
currículo (estágios, IC, etc.)
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Disciplina Tipo de 
Atividade

Título Início Número de 
Alunos

Situação

GF714 - B MONOGRAFIA Trabalho de Conclusão 
de Curso I

27/02
/2019

0 Sem Alunos 
Matriculados

GF814 - B MONOGRAFIA Trabalho de Conclusão 
de Curso II

27/02
/2019

0 Sem Alunos 
Matriculados

GF001 - B INICIACAO 
CIENTIFICA

Iniciação Científica 01/08
/2018

0 Sem Alunos 
Matriculados

GF002 - B ESTAGIO 
OPCIONAL

Estágio Supervisionado 
I

01/08
/2018

0 Sem Alunos 
Matriculados

GF003 - B ESTAGIO 
OPCIONAL

Estágio Supervisionado 
II

01/08
/2018

0 Sem Alunos 
Matriculados

GF714 - B MONOGRAFIA Trabalho de Conclusão 
de Curso I

01/08
/2018

0 Sem Alunos 
Matriculados

GF814 - AL MONOGRAFIA Trabalho de Conclusão 
de Curso II

01/08
/2018

0 Sem Alunos 
Matriculados

GF814 - B MONOGRAFIA Trabalho de Conclusão 
de Curso II

01/08
/2018

0 Sem Alunos 
Matriculados

GF814 - B MONOGRAFIA Trabalho de Conclusão 
de Curso II

31/07
/2017

1 Encerrada

GF001 - B INICIACAO 
CIENTIFICA

Iniciação Científica 02/03
/2017

0 Sem Alunos 
Matriculados

GF002 - B ESTAGIO 
OPCIONAL

Estágio Supervisionado 
I

02/03
/2017

0 Sem Alunos 
Matriculados

GF003 - B ESTAGIO 
OPCIONAL

Estágio Supervisionado 
II

02/03
/2017

0 Sem Alunos 
Matriculados

GF714 - B MONOGRAFIA Trabalho de Conclusão 
de Curso I

02/03
/2017

0 Sem Alunos 
Matriculados

GF814 - B MONOGRAFIA Trabalho de Conclusão 
de Curso II

02/03
/2017

0 Sem Alunos 
Matriculados

GF001 - B INICIACAO 
CIENTIFICA

Iniciação Científica 01/08
/2016

0 Sem Alunos 
Matriculados

GF002 - B ESTAGIO 
OPCIONAL

Estágio Supervisionado 
I

01/08
/2016

0 Sem Alunos 
Matriculados

GF003 - B ESTAGIO 
OPCIONAL

Estágio Supervisionado 
II

01/08
/2016

0 Sem Alunos 
Matriculados

GF814 - B MONOGRAFIA Trabalho de Conclusão 
de Curso II

01/08
/2016

0 Sem Alunos 
Matriculados

GF002 - B ESTAGIO 
OPCIONAL

Estágio Supervisionado 
I

22/02
/2016

0 Sem Alunos 
Matriculados

GF001 - B INICIACAO 
CIENTIFICA

Iniciação Científica 03/08
/2015

0 Sem Alunos 
Matriculados

GF714 - B MONOGRAFIA Trabalho de Conclusão 
de Curso I

03/08
/2015

1 Encerrada

GF814 - B MONOGRAFIA Trabalho de Conclusão 
de Curso II

03/08
/2015

1 Encerrada

GF714 - B MONOGRAFIA Trabalho de Conclusão 
de Curso I

25/02
/2015

2 Encerrada

GF001 - B INICIACAO 
CIENTIFICA

Iniciação Científica 01/09
/2014

1 Encerrada

Fonte: DAC (G03)
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Fonte: DAC (G03)

Comentários

As atividades de orientação na graduação foram sensivelmente 
reduzidas em função da aposentadoria que estava prevista para 
2017. Informamos que no momento atual retornamos a atividade de 
orientação na graduação em Iniciação científica com solicitação de 
bolsa submetida e em análise na FAPESP.

1.2.2 - Supervisão de atividades práticas em ensino - sem disciplinas (estágios, 
etc)
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (G04)

1.2.3 - Orientação no Programa de Estágio de Capacitação Docente (PED) e no 
Programa de Apoio ao Ensino de Graduação (PAD) - lista nominal dos alunos 
orientados

Orientando Período Disciplina Tipo
André dos Santos Ribeiro 2019/1S GF506 - B PED

André dos Santos Ribeiro 2019/1S GF506 - A PED

Gustavo Augusto Moreira 2019/1S GF506 - A PAD

Gustavo Augusto Moreira 2019/1S GF506 - B PAD

Felipe Gomes Rubira 2018/1S GN108 - A PED

Felipe Gomes Rubira 2018/1S GN108 - B PED

Felipe Gomes Rubira 2017/1S GF120 - A PED

Cauã Guilherme Miranda 2015/2S GF803 - A PAD

Cauã Guilherme Miranda 2015/2S GF803 - B PAD

Vinicius Borges Moreira 2015/2S GF803 - A PED

Vinicius Borges Moreira 2015/2S GF803 - B PED

Renê Lepiani Dias 2014/2S GF803 - B PED

Renê Lepiani Dias 2014/2S GF803 - A PED

Fonte: DAC (G05)

Comentários

As atividades dos alunos participantes de PAD/PED tiveram atuação 
importante durante a disciplina da graduação, uma vez que, 
participavam de atividades em sala de aula e sobretudo das 
atividades em campo.

1.2.4 - Programas Especiais (PIBID/CAPES, PET/CAPES, PROIN, REENGE)
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (G07)
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1.2.5 - Monografias e Trabalhos de final de curso

Orientando Ingresso Situação Disciplina/Projeto
Alexandre Lippaus Rocha 2017/2S Concluído GF814 - Trabalho de Conclusão de 

Curso II

Alexandre Lippaus Rocha 2015/2S Concluído GF714 - Trabalho de Conclusão de 
Curso I

Cauã Guilherme Miranda 2015/2S Concluído GF814 - Trabalho de Conclusão de 
Curso II

Cauã Guilherme Miranda 2015/1S Concluído GF714 - Trabalho de Conclusão de 
Curso I

Filipe da Silva Teixeira de 
Nobrega

2015/1S Concluído GF714 - Trabalho de Conclusão de 
Curso I

Fonte: DAC (G08)

Comentários

As atividades de orientação na graduação foram sensivelmente 
reduzidas em função da aposentadoria que estava prevista para 
2017. Informamos que no momento atual retornamos a atividade de 
orientação na graduação em Iniciação científica com solicitação de 
bolsa submetida e em análise na FAPESP e possivelmente surgirão 
novas orientações em Trabalhos de final de curso.

1.2.6 - Monografias e trabalhos de final de curso (Sipex)

Orientando Início Situação Disciplina/Projeto Tipo
Alexandre 
Lippaus 
Rocha

01/01
/18

Situação: 
Concluído. Data 
de conclusão: 15
/12/2018

Formas e processos fluviais da Bacia do 
Ribeirão Jacuba: modificações do uso e 
ocupação das terras em Hortolândia (SP)

Orientador

Fonte: SIPEX (G19)

Comentários

Este trabalho tem sido citado e comentado na plataforma 
researchgate.net.

1.2.7 - Orientação de alunos bolsistas (SAE, Estrangeiros, etc.) e não bolsistas
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (G09)

1.2.8 - Outras atividades de ensino (Participação na elaboração e/ou aplicação e
/ou correção de prova(s) do Vestibular, Participação em reformulação 
curricular, missões no Brasil e no exterior, assessorias relacionadas às 
atividades de Ensino de Graduação, etc.)

Membro participante das discussões departamentais relativas a reformulação 
curricular do curso de Geografia.

1.3 - Projetos de Ensino
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1.3.1 - Projetos de Ensino com Financiamento

Título do Projeto Início Situação Agência Tipo de 
participação

XVII SIMPOSIO BRASILEIRO DE 
GEOGRAFIA FISICA APLICADA E I 
CONGRESSO NACIONAL DE 
GEOGRAFIA FISICA (Auxílio 
organização de reunião)

06
/2017

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

FAPESP (Auxilio 
organiz reunião, 
AUXILIO-
ORGANIZACAO-
REUNIAO) Processo: 
n° 2017/02053-5

Responsavel

Fonte: SIPEX (G11)

Comentários

A organização do XVII SIMPOSIO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA 
FISICA APLICADA E I CONGRESSO NACIONAL DE GEOGRAFIA 
FISICA evolveu a participação de alunos de graduação e promoção 
de praticas de ensino na área de Geografia física.

1.3.2 - Projetos sem financiamento
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (G12)

1.4 - Participação em bancas examinadoras

1.4.1 - Participação em bancas examinadoras
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (G18)

1.5 - Produções relacionadas ao Ensino de Graduação

1.5.1 - Produções relacionadas ao ensino de graduação - 02-Capítulos de livros 
publicados

Ano da 
produção

Descrição/Autores

2017 QUARESMA, C. C.; PEREZ FILHO, A.; AMORIM, R. R.; Erosão remontante em 
cabeceiras de drenagem e ação antrópica: o caso do córrego Santa Cruzinha, 
afluente do rio Santo Anastácio – oeste do estado de São Paulo, 10/2017, Os 
desafios da Geografia Física na fronteira do conhecimento, Capítulo, ed. 1, 1, 
Instituto de Geociências, Vol. 1, 13 p., 2017

Fonte: SIPEX (G13)
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1.5.3 - Organização de eventos e cursos de curta duração, vinculados ao ensino 
de graduação

Evento/Título do curso Local Período Agência/No. 
do Processo

"XVII Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada e 
I Congresso Nacional de Geografia Física", XVII 
Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada e I 
Congresso Nacional de Geografia Física

Campinas 
- 
Cmpinas 
- BRASIL

28/06
/2017 a 
02/07
/2017

CNPq, Valor: 
40560,00; 
FAPESP, Valor: 
97000,00; 
CAPES, Valor: 
56000,00

Fonte: SIPEX (G15)

Comentários

A organização do XVII SIMPOSIO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA 
FISICA APLICADA E I CONGRESSO NACIONAL DE GEOGRAFIA 
FISICA evolveu a participação de alunos de graduação e promoção 
de praticas de ensino na área de Geografia física.

1.6 - Informações Complementares

1.6.1 - Coordenadoria de Cursos de Graduação
Sem dados para este Indicador. Fonte: DGRH (G16)

1.6.2 - Prêmios e distinções recebidas pelas atividades de Ensino de Graduação

Prêmio Ano
Prêmio de reconhecimento acadêmico "Zeferino Vaz" área de Geociências - 
2015

2015

Fonte: SIPEX (G17)

Comentários

Este prêmio se refere a todas as atividades como professor na 
UNICAMP.

1.6.3 - Informações relevantes relacionadas ao ensino não contempladas nos 
itens anteriores

1.7 - Autoavaliação
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1.7.1 - Campo destinado à autoavaliação do docente, no qual deve destacar 
sua contribuição para o bom andamento das atividades do Ensino de Graduação 
da Unidade a qual está vinculado e das Unidades para as quais ministrou 
disciplinas

Relacionado as atividades de ensino e graduação gostaríamos de destacar que 
as disciplinas acima mencionadas compreendem atividades com carga horária 
teórica e de campo. As atividades de campo são realizadas durante uma 
semana em locais cujo os percursos correspondem muitas vezes a cerca de 700 
ou mais Km de distância do IG (Pontal do Paraná-Panema/SP, São João da 
Barra/RJ, Chapada Diamantina/BA etc...). Tais atividades possuem como 
objetivo apresentar diferentes formas  e processos relacionados a relevos 
diversos resultantes de ações endógenas e exógenas atuantes na formação dos 
mesmos, e suas variações em função de diferentes tipos climáticos, coberturas 
vegetais e tipos de solo. Correspondem por tanto atividades que necessitam de 
intensiva programação acadêmica e ordem operacional. Tendo em vista que no 
ano de 2017, eu completaria 70 anos e teria que me aposentar 
compulsoriamente, foi sensivelmente reduzida a carga horária na graduação 
(aumentando na pós-graduação) e como que tal fato não aconteceu 
(aposentadoria compulsória passou a 75 anos) retomamos novamente a partir 
de 2019, com 72 anos,  carga horária mais intensiva sempre com o objetivo de 
contribuir para com a formação dos dos alunos dos cursos de graduação do 
Instituto Geociências.
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2 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO-SENSU

2.1 - Credenciamento/Participação

2.1.1 - Listagem dos Programas aos quais o docente participa/está credenciado

Programa de Pós-
Graduação

Período
/Conceito

Início 
Participação

Fim 
Participação

Tipo de 
Participação

Geografia 2013/2016 - 6 20/06/2018 Permanente

Geografia 2013/2016 - 6 18/07/2016 19/06/2018 Permanente

Geografia 2013/2016 - 6 22/01/2004 18/07/2016 Pleno

Fonte: DAC (PG01)

2.2 - Disciplinas Ministradas

2.2.1 - Aulas efetivamente ministradas (prática ou teórica) na Pós-Graduação

Sigla da Disciplina/Turma Período/Ano Horas Número de Alunos DI DC Tipo
GG023 - B 2019/1S 30 2 X

GG023 - B 2018/2S 30 4 X

GG044 - A 2018/2S 60 10 X

GG023 - B 2018/1S 30 6 X

GG023 - C 2017/2S 30 5 X

GG023 - G 2017/1S 30 5 X

GG057 - A 2017/1S 45 5 X PI/COI

GG021 - A 2016/2S 60 4 X

GG023 - E 2016/2S 60 5 X

GG023 - D 2016/1S 60 4 X

GG021 - A 2015/2S 60 4 X

GG023 - E 2015/2S 60 3 X

GG023 - D 2015/1S 60 3 X

GG001 - A 2014/2S 60 5 X

GG044 - A 2014/2S 60 6 X PI

Fonte: DAC (PG02)

2.2.2 - Lista das disciplinas/turmas ministradas no mesmo horário

Período Sigla da Disciplina
/Turma 1

Nivel 1 Sigla da Disciplina
/Turma 2

Nivel 2

2016/2S GF803 - A Graduação GG023 - E Pós-
graduação

Fonte: DAC (PG03)

Comentários

Esta disciplina foi compartilhada com o Prof. Dr. Raul Reis Amorim, 
portanto não comprometeu o desenvolvimento da mesma.

2.3 - Orientações e Co-Orientações
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2.3.1 - Listagem nominal das teses de doutorado defendidas no período a que 
se refere o relatório

Nome 
do 
Aluno

Data 
da 
Defesa

Título da Tese Tempo 
de 
Titulação 
(meses)

Data de 
Homologação

Tipo 
Orientação

André 
de 
Oliveira 
Souza

09/09
/2019

PULSAÇÕES CLIMÁTICAS 
HOLOCÊNICAS NO SUDESTE 
BRASILEIRO: GEOCRONOLOGIA 
DAS COBERTURAS 
SUPERFICIAIS EM BAIXOS 
TERRAÇOS FLÚVIAIS, 
MARINHOS E FLÚVIO-
MARINHOS NA FOZ DOS RIOS 
RIBEIRA DE IGUAPE-SP E 
PARAÍBA DO SUL-RJ 

29/10/2019 Orientação

Felipe 
Gomes 
Rubira

07/06
/2019

ESPACIALIZAÇÃO E 
GEOCRONOLOGIA DAS 
COBERTURAS SUPERFICIAIS EM 
TERRAÇOS MARINHOS, 
FLUVOMARINHOS E FLUVIAIS 
NA FOZ DAS BACIAS DOS RIOS 
ITAPOCU E ARARANGUÁ (SC), 
DECORRENTES DOS EPISÓDIOS 
DE TRANSGRESSÕES E 
REGRESSÕES MARINHAS 
ASSOCIADAS ÀS OSCILAÇÕES / 
PULSAÇÕES CLIMÁTICAS 

40 29/07/2019 Orientação

Liliane 
Matos 
Góes

21/05
/2019

GEOCRONOLOGIA DAS 
COBERTURAS SUPERFICIAIS 
NOS BAIXOS TERRAÇOS 
FLUVIAIS E ALUVIÕES 
RECENTES NO MÉDIO CURSO 
DA BACIA HIDROGRÁFICA DO 
RIO ITAPICURU (BAHIA-
BRASIL) 

57 05/07/2019 Orientação

Renata 
dos 
Santos

26/02
/2019

ATRIBUTOS NATURAIS DA 
PAISAGEM DO ESTADO DO 
AMAPÁ: ABORDAGEM 
MULTIESCALAR 

54 23/04/2019 Orientação
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Kleber 
Carvalho 
Lima

01/06
/2017

O HOLOCENO SUPER-IOR NA 
BACIA DO RIO ITAPICURU 
(BAHIA/BRASIL): PROPOSIÇÃO 
DE CENÁRIO PARA O BAIXO 
CURSO E PLANÍCIE COSTEIRA  

52 15/09/2017 Orientação

Renê 
Lepiani 
Dias

06/10
/2015

"Geocronologia da cobertura 
superficial em níveis 
geomorfológicos do setor centro-
ocidental na Depressão 
Periférica Paulista"

44 21/01/2016 Orientação

Daniel 
Luís 
Storani

25/08
/2015

"Cenário regional das oscilações 
climáticas quaternárias: baixos 
terraços fluviais no contexto da 
Depressão Periférica e do 
Planalto Ocidental Paulista"

54 04/11/2015 Orientação

Rafael 
Frem 
Peterlini

19/02
/2015

"Mapeamento retrospectivo da 
vegetação natural na região 
Mogi-Mirim, Araras, São Carlos 
e Brotas - SP: uma proposta 
metodológica"

36 19/06/2015 Orientação

Fonte: DAC (PG04)

Comentários

Orientações realizadas acima da média do programa e instituto.
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2.3.2 - Listagem nominal das dissertações defendidas

Nome 
do 
Aluno

Data 
da 
Defesa

Dissertação Tempo 
de 
Titulação 
(meses)

Data de 
Homologação

Tipo

Giovani 
Bino 
Rodrigues

31/08
/2018

Geocronologia das coberturas 
superficiais em baixos terraços e 
na foz da bacia hidrográfica do rio 
Jequitinhonha (BA) relacionada 
com as pulsações climáticas do 
Holoceno 

30 05/02/2019 Orientação

Vinicius 
Borges 
Moreira

03/02
/2017

"Geocronologia em ambientes de 
veredas e campos de murundus 
na chapada Uberlândia-Uberaba: 
subsídios a evolução da paisagem"

24 26/06/2017 Orientação

Everton 
Vinicius 
Valezio

26/08
/2016

"Equilíbrio em Geomorfologia: 
geossistemas, Planícies de 
inundação e morfodinâmica dos 
rios Jacaré-Pepira e Jacaré-Guaçu 
(SP)"

30 07/11/2016 Orientação

André de 
Oliveira 
Souza

04/02
/2016

"Dinâmica geomorfológica e 
geocronologia das coberturas 
superficiais do Ribeirão Araquá, 
munícipio de São Pedro 
Charqueada - SP"

24 11/05/2016 Orientação

Fonte: DAC (PG05)

2.3.3 - Listagem nominal dos alunos em orientação no período

Nome Curso Tipo Orientação Situação Início Fim
Everton Vinicius Valezio Doutorado Orientação Em Andamento 02/03/2017

Luca Lämmle Doutorado Orientação Em Andamento 01/03/2018

Pedro Ítalo Carvalho Aderaldo Doutorado Orientação Em Andamento 01/03/2019

Vinicius Borges Moreira Doutorado Orientação Em Andamento 02/03/2017

Bruno Araujo Torres Mestrado Orientação Em Andamento 01/03/2019

Fonte: DAC (PG06)

2.4 - Projetos de Ensino de Pós-Graduação

2.4.1 - Projetos de ensino de pós-graduação no qual o docente esteve 
envolvido ou protagonizou

Título do Projeto Início Situação Agência de 
Fomento

Valor Tipo de 
participação
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PULSACOES CLIMATICAS 
ASSOCIADAS S 
TRANSGRESSOES E 
REGRESSOES MARINHAS NO 
HOLOCENO: 
GEOCRONOLOGIA DE 
COBERTURAS SUPERFICIAIS 
EM BAIXOS TERRACOS 
FLUVIAIS, FLUVIOMARINHOS 
E MARINHOS NO BAIXO 
CURSO DO RIO SAO...

01/08
/2019

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2021

Agência: 
FAPESP (Bolsa 
Mestrado MS, 
BOLSA NO 
PAIS-MS-I), 
Processo: n° 
2018/25249-5

R$ 
56191,31

Responsavel

GEOCRONOLOGIA DE 
COBERTURAS SUPERFICIAIS 
EM NIVEIS DE BAIXOS 
TERRACOS, RELACIONADOS 
AS TRANSGRESSOES E 
REGRESSOES MARINHAS, 
ASSOCIADAS AS PULSACOES 
CLIMATICAS HOLOCENICAS, 
NO BAIXO CURSO DO RIO...

01/07
/2019

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2022

Agência: 
FAPESP (Bolsa 
Doutorado DR, 
BOLSA NO 
PAIS-DR-I), 
Processo: n° 
2018/23828-8

R$ 
163229,04

Responsavel

COBERTURAS SUPERFICIAIS 
EM BAIXOS TERRACOS 
MARINHOS E FLUVIO-
MARINHOS NA PLANICIE 
COSTEIRA DO RIO PARAIBA 
DO SUL: GEOCRONOLOGIA E 
OS IMPACTOS DECORRENTES 
DA CONSTRUCAO DO PORTO 
DO ACU/RJ.

01/11
/2018

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2021

Agência: 
FAPESP (Bolsa 
Doutorado DR, 
BOLSA NO 
PAIS-DR-I), 
Processo: n° 
2017/26876-0

R$ 
165165,94

Responsavel

TRANSGRESSOES E 
REGRESSOES MARINHAS 
ASSOCIADAS AS PULSACOES 
CLIMATICAS HOLOCENICAS: 
ESPACIALIZACAO E 
GEOCRONOLOGIA DE 
COBERTURAS SUPERFICIAIS 
EM TERRACOS FLUVIAIS, 
FLUVIOMARINHOS E 
MARINHOS NO LITORAL...

01/08
/2018

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2020

Agência: 
FAPESP 
(Auxílio 
Pesquisa, 
AUXILIO-
PESQUISA), 
Processo: n° 
2018/07271-3

R$ 
186235,36

Responsavel

XVII SIMPOSIO BRASILEIRO 
DE GEOGRAFIA FISICA 
APLICADA E I CONGRESSO 
NACIONAL DE GEOGRAFIA 
FISICA (Auxílio organização de 
reunião)

01/06
/2017

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

Agência: 
FAPESP 
(Auxilio 
organiz 
reunião, 
AUXILIO-
ORGANIZACAO-
REUNIAO), 
Processo: n° 
2017/02053-5

R$ 
87838,51

Responsavel

EVOLUCAO 
GEOMORFOLOGICA DE 
BAIXOS TERRACOS FLUVIAIS 
E MEANDROS ABANDONADOS 
DE SEGMENTO ALUVIAL DO 
RIO JACARE-GUACU (SP) 
(Bolsa de Doutorado)

01/03
/2017

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2020

Agência: 
FAPESP (Bolsa 
Doutorado DR, 
BOLSA NO 
PAIS-DR-II), 
Processo: n° 
2016/24390-0

R$ 
165098,05

Responsavel
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GEOCRONOLOGIA DE 
COBERTURAS SUPERFICIAIS 
EM NIVEIS DE BAIXOS 
TERRACOS NA FOZ DOS RIOS 
UNA/PARDO (BA), 
RELACIONADOS A 
TRANSGRESSOES E 
REGRESSOES MARINHAS, 
ASSOCIADAS A PULSACOES 
CLIMATICAS HOLOCENICAS 
(Bolsa de Doutorado)

01/03
/2017

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2020

Agência: 
FAPESP (Bolsa 
Doutorado DR, 
BOLSA NO 
PAIS-DR-II), 
Processo: n° 
2016/21335-9

R$ 
165163,16

Responsavel

Visita técnica junto a 
Universidade de Coimbra e 
Universidade de Évora (Auxílio 
Viagem)

01/02
/2017

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

Agência: 
FAEPEX 
(Auxilio part. 
Reunião)

R$ 
3500,00

Responsavel

GEOCRONOLOGIA DAS 
COBERTURAS SUPERFICIAIS 
EM BAIXOS TERRACOS E NA 
FOZ DA BACIA 
HIDROGRAFICA DO RIO 
JEQUITINHONHA (BA) 
RELACIONADA COM AS 
OSCILACOES CLIMATICAS DO 
HOLOCENO. (Bolsa de 
Mestrado)

01/09
/2016

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2018

Agência: 
FAPESP (Bolsa 
Mestrado MS, 
BOLSA NO 
PAIS-MS-II), 
Processo: n° 
2016/11006-8

R$ 
55676,80

Responsavel

ESPACIALIZACAO E 
GEOCRONOLOGIA DAS 
COBERTURAS SUPERFICIAIS 
EM BAIXOS TERRACOS 
MARINHOS, FLUVIO-
MARINHOS E FLUVIAIS NA 
FOZ DAS BACIAS DOS RIOS 
ITAPOCU E ARARANGUA (SC), 
DECORRENTES DOS 
EPISODIOS DE... (Bolsa de 
Doutorado)

01/07
/2016

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2019

Agência: 
FAPESP (Bolsa 
Doutorado DR, 
BOLSA NO 
PAIS-DR-II), 
Processo: n° 
2016/08944-6

R$ 
105591,56

Responsavel

ESPACIALIZACAO E 
GEOCRONOLOGIA DAS 
COBERTURAS SUPERFICIAIS 
EM TERRACOS MARINHOS, 
FLUVIO-MARINHOS E 
FLUVIAIS NO CONTEXTO DAS 
OSCILACOES CLIMATICAS, 
ASSOCIADAS AOS EPISODIOS 
DE TRANSGRESSAO E 
REGRESSAO MARINHA...

01/07
/2016

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2018

Agência: 
FAPESP 
(Auxílio 
Pesquisa, 
AUXILIO-
PESQUISA), 
Processo: n° 
2016/05327-6

R$ 
194933,38

Responsavel

GEOCRONOLOGIA DAS 
COBERTURAS SUPERFICIAIS 
EM BAIXOS TERRACOS 
FLUVIAIS, MARINHOS E 
FLUVIO-MARINHOS NA FOZ 
DAS BACIAS DO RIBEIRA DE 
IGUAPE-SP E DO RIO PARAIBA 
DO SUL-RJ: FLUTUACOES 
CLIMATICAS HOLOCENICAS 
NO... (Bolsa de Doutorado)

01/05
/2016

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2019

Agência: 
FAPESP (Bolsa 
Doutorado DR, 
BOLSA NO 
PAIS-DR-II), 
Processo: n° 
2016/00382-9

R$ 
187475,23

Responsavel
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GEOCRONOLOGIA EM 
AMBIENTES DE VEREDAS E 
CAMPOS DE MURUNDUS NA 
CHAPADA UBERLANDIA-
UBERABA: SUBSIDIOS A 
EVOLUCAO DA PAISAGEM 
(Bolsa de Mestrado)

01/07
/2015

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

Agência: 
FAPESP (Bolsa 
Mestrado MS, 
BOLSA NO 
PAIS-MS-II), 
Processo: n° 
2015/10417-1

R$ 
43968,32

Responsavel

Fragilidade Ambiental das 
Terras do Território Brasileiro: 
O caso do Estado de São Paulo 
(Bolsa Produtividade em 
Pesquisa)

01/03
/2015

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

Agência: CNPq 
(Bolsa 
produtividade)

R$ 
120000,00

Responsavel

I Olimpíada Geo-Brasil (OGB) 01/01
/2015

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

Agência: CNPq 
(Auxílio 
Pesquisa), 
Processo: n° 
472220/2014-
4

R$ 
30000,00

Participante

DINAMICA GEOMORFOLOGICA 
E GEOCRONOLOGIA DAS 
FORMACOES SUPERFICIAIS 
DO RIBEIRAO ARAQUA, 
MUNICIPIO DE SAO PEDRO E 
CHARQUEADA-SP (Bolsa de 
Mestrado)

01/05
/2014

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

Agência: 
FAPESP (Bolsa 
Mestrado MS, 
BOLSA NO 
PAIS-MS-II), 
Processo: n° 
2014/03894-5

R$ 
45733,82

Responsavel

ETNOGEOMORFOLOGIA E GEO-
ARQUEOLOGIA DA PAISAGEM 
DOS GRUPAMENTOS 
HUMANOS NA DEPRESSAO 
PERIFERICA PAULISTA 
DURANTE O HOLOCENO 
TARDIO (Bolsa de Pós-
doutorado)

01/04
/2014

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

Agência: 
FAPESP (Bolsa 
Pos doutorado 
no país PD, 
BOLSA NO 
PAIS-PD), 
Processo: n° 
2014/01130-8

R$ 
160441,86

Responsavel

A questão da escala no 
mapeamento dos 
geossistemas: o estudo de 
caso do Rio de Janeiro, a 
região Norte Fluminense e o 
baixo curso da Bacia 
Hidrogràfica do Rio Muriaé 
(RJ). (Bolsa Pós-DR - Raul 
Reis Amorim - vig 03/2015)

01/03
/2014

Situação: 
Concluído 
em 2015

Responsavel

EQUILIBRIO EM 
GEOMORFOLOGIA: 
GEOSSISTEMAS, PLANICIES 
DE INUNDACAO E 
MORFODINAMICA DOS RIOS 
JACARE-PEPIRA E JACARE-
GUACU/SP (Bolsa de Mestrado)

01/03
/2014

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

Agência: 
FAPESP (Bolsa 
Mestrado MS, 
BOLSA NO 
PAIS-MS-II), 
Processo: n° 
2013/24885-1

R$ 
48936,19

Responsavel

Geocronologia e evolução da 
paisagem do médio curso da 
bacia hidrográfica do rio 
Itapicuru - BA (Bolsa de 
Doutorado)

01/03
/2014

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

Agência: 
CAPES (Bolsa 
Doutorado DR)

R$ 
74800,00

Responsavel
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Fundamentos teóricos e 
metodológicos para 
caracterização e mapeamento 
de geossistemas em 
perspectiva multiescalar: 
aplicações na região da 
Mantiqueira Meridional em sua 
porção mineira (Projeto de 
Pós-doutorado)

01/01
/2014

Situação: 
Concluído 
em 2015

Responsavel

EVOLUCAO DA PAISAGEM E 
GEOCRONOLOGIA DO RELEVO 
NO PLANALTO OCIDENTAL E 
NA DEPRESSAO PERIFERICA 
PAULISTA/SP ([projpesq-
vig2015])

01/03
/2012

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2015

Agência: 
FAPESP 
(Auxílio 
Pesquisa, 
AUXILIO-
PESQUISA), 
Processo: n° 
2012/00145-6

R$ 
259515,19

Responsavel

GEOCRONOLOGIA DA 
EVOLUCAO 
GEOMORFOLOGICA DA 
PORCAO CENTRO-OCIDENTAL 
DA DEPRESSAO PERIFERICA 
PAULISTA ([bolsa DR Rene 
Lepiani Dias-vig 02/2015])

01/03
/2012

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2015

Agência: 
FAPESP (Bolsa 
Doutorado DR, 
BOLSA NO 
PAIS-DR-II), 
Processo: n° 
2011/21491-7

R$ 
137004,45

Responsavel

CENARIO REGIONAL DAS 
OSCILACOES CLIMATICAS 
QUATERNARIAS: BAIXOS 
TERRACOS FLUVIAIS NO 
CONTEXTO DA DEPRESSAO 
PERIFERICA E DO PLANALTO 
OCIDENTAL PAULISTA ([bolsa 
DR Daniel L Storani - vig 03
/2015])

01/09
/2011

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2015

Agência: 
FAPESP (Bolsa 
Doutorado DR, 
BOLSA NO 
PAIS-DR-II), 
Processo: n° 
2011/10285-7

R$ 
144878,53

Responsavel

Fonte: SIPEX (PG07)

Comentários

Os projetos foram na sua totalidade financiados pela FAPESP, CNPq, 
Capes e FAEPEX totalizando aproximadamente 3,3 milhões de reais, 
tendo estrita relação com as teses e desertações desenvolvidas na 
Pós-graduação.

2.5 - Participação em bancas de tese, dissertação ou exame de 
qualificação

2.5.1 - Participação em bancas examinadoras

Nome do 
Candidato

Instituição Natureza Tipo de 
Participação

Tipo de 
Membro 
da 
Banca

Data 
da 
Banca

Fonte

André de 
Oliveira 
Souza

Universidade 
Estadual de 
Campinas - UNICAMP

Defesa de 
Dissertação de 
Mestrado

Presidente Titular 04/02
/2016

DAC
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Dércia 
Augusto 
Madede

Universidade 
Estadual de 
Campinas - UNICAMP

Defesa de 
Dissertação de 
Mestrado

Membro Suplente 28/07
/2017

DAC

Everton 
Vinicius 
Valezio

Universidade 
Estadual de 
Campinas - UNICAMP

Defesa de 
Dissertação de 
Mestrado

Presidente Titular 26/08
/2016

DAC

Giovani Bino 
Rodrigues

Universidade 
Estadual de 
Campinas - UNICAMP

Defesa de 
Dissertação de 
Mestrado

Presidente Titular 31/08
/2018

DAC

Gustavo 
Klinke Neto

Universidade 
Estadual de 
Campinas - UNICAMP

Defesa de 
Dissertação de 
Mestrado

Membro Titular 30/08
/2016

DAC

Jorge 
Gabriel 
Gomes 
Simões

Universidade 
Estadual de 
Campinas - UNICAMP

Defesa de 
Dissertação de 
Mestrado

Membro Suplente 18/06
/2018

DAC

Pedro Ítalo 
Carvalho 
Aderaldo

Universidade 
Estadual de 
Campinas - UNICAMP

Defesa de 
Dissertação de 
Mestrado

Membro Suplente 31/01
/2019

DAC

Talita de 
Oliveira 
Bracher 
Prates

Universidade 
Estadual de 
Campinas - UNICAMP

Defesa de 
Dissertação de 
Mestrado

Membro Titular 25/02
/2019

DAC

Vicente 
Passaglia 
Pereira 
Cantanhede

Universidade 
Estadual de 
Campinas - UNICAMP

Defesa de 
Dissertação de 
Mestrado

Membro Titular 29/08
/2019

DAC

Vinicius 
Borges 
Moreira

Universidade 
Estadual de 
Campinas - UNICAMP

Defesa de 
Dissertação de 
Mestrado

Presidente Titular 03/02
/2017

DAC

André de 
Oliveira 
Souza

Universidade 
Estadual de 
Campinas - UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Doutorado

Presidente Titular 04/09
/2018

DAC

Carolina 
Verbicaro 
Perdomo

Universidade 
Estadual de 
Campinas - UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Doutorado

Membro Suplente 31/10
/2018

DAC

Cassiano 
Gustavo 
Messias

Universidade 
Estadual de 
Campinas - UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Doutorado

Membro Suplente 12/07
/2018

DAC

Edson 
Antonio 
Mengatto 
Junior

Universidade 
Estadual de 
Campinas - UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Doutorado

Membro Suplente 26/09
/2018

DAC

Everton 
Vinicius 
Valezio

Universidade 
Estadual de 
Campinas - UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Doutorado

Presidente Titular 02/12
/2019

DAC

Felipe 
Gomes 
Rubira

Universidade 
Estadual de 
Campinas - UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Doutorado

Presidente Titular 17/12
/2018

DAC

Kaíque Brito 
Silva

Universidade 
Estadual de 
Campinas - UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Doutorado

Membro Titular 12/09
/2019

DAC
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Laura Milani 
Dias Mathias 
de Faria

Universidade 
Estadual de 
Campinas - UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Doutorado

Membro Titular 12/08
/2019

DAC

Liliane Matos 
Góes

Universidade 
Estadual de 
Campinas - UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Doutorado

Presidente Titular 27/03
/2018

DAC

Renata dos 
Santos

Universidade 
Estadual de 
Campinas - UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Doutorado

Presidente Titular 23/04
/2018

DAC

Vinicius 
Borges 
Moreira

Universidade 
Estadual de 
Campinas - UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Doutorado

Presidente Titular 02/12
/2019

DAC

Estevão 
Conceição 
Gomes Junior

Universidade 
Estadual de 
Campinas - UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Mestrado

Membro 20/05
/2016

DAC

Gilson 
Queiroz de 
Alcântara

Universidade 
Estadual de 
Campinas - UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Mestrado

Membro Titular 28/08
/2019

DAC

Giovani Bino 
Rodrigues

Universidade 
Estadual de 
Campinas - UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Mestrado

Presidente Titular 23/02
/2018

DAC

Pedro Ítalo 
Carvalho 
Aderaldo

Universidade 
Estadual de 
Campinas - UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Mestrado

Membro Suplente 14/09
/2018

DAC

Talita de 
Oliveira 
Bracher 
Prates

Universidade 
Estadual de 
Campinas - UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Mestrado

Membro Suplente 22/11
/2018

DAC

André de 
Oliveira 
Souza

Universidade 
Estadual de 
Campinas - UNICAMP

Defesa de 
Tese de 
Doutorado

Presidente Titular 09/09
/2019

DAC

Angelo José 
Rodrigues 
Lima

Universidade 
Estadual de 
Campinas - UNICAMP

Defesa de 
Tese de 
Doutorado

Membro Suplente 01/03
/2018

DAC

Carlos 
Alberto 
Caetano

Universidade 
Estadual de 
Campinas - UNICAMP

Defesa de 
Tese de 
Doutorado

Membro Suplente 31/07
/2019

DAC

Cassiano 
Gustavo 
Messias

Universidade 
Estadual de 
Campinas - UNICAMP

Defesa de 
Tese de 
Doutorado

Membro Suplente 07/12
/2018

DAC

Daniel Luís 
Storani

Universidade 
Estadual de 
Campinas - UNICAMP

Defesa de 
Tese de 
Doutorado

Presidente Titular 25/08
/2015

DAC

Danilo 
Francisco 
Trovo 
Garofalo

Universidade 
Estadual de 
Campinas - UNICAMP

Defesa de 
Tese de 
Doutorado

Membro Titular 07/12
/2017

DAC

Danúbia 
Caporusso 
Bargos

Universidade 
Estadual de 
Campinas - UNICAMP

Defesa de 
Tese de 
Doutorado

Membro Titular 23/02
/2015

DAC

Felipe 
Gomes 
Rubira

Universidade 
Estadual de 
Campinas - UNICAMP

Defesa de 
Tese de 
Doutorado

Presidente Titular 07/06
/2019

DAC
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Guilherme 
Henrique 
Gabriel

Universidade 
Estadual de 
Campinas - UNICAMP

Defesa de 
Tese de 
Doutorado

Membro Titular 04/12
/2017

DAC

Kleber 
Carvalho 
Lima

Universidade 
Estadual de 
Campinas - UNICAMP

Defesa de 
Tese de 
Doutorado

Presidente Titular 01/06
/2017

DAC

Liliane Matos 
Góes

Universidade 
Estadual de 
Campinas - UNICAMP

Defesa de 
Tese de 
Doutorado

Presidente Titular 21/05
/2019

DAC

Marcelo da 
Silva Gigliotti

Universidade 
Estadual de 
Campinas - UNICAMP

Defesa de 
Tese de 
Doutorado

Membro Suplente 20/09
/2018

DAC

Rafael Frem 
Peterlini

Universidade 
Estadual de 
Campinas - UNICAMP

Defesa de 
Tese de 
Doutorado

Presidente Titular 19/02
/2015

DAC

Renata dos 
Santos

Universidade 
Estadual de 
Campinas - UNICAMP

Defesa de 
Tese de 
Doutorado

Presidente Titular 26/02
/2019

DAC

Renê Lepiani 
Dias

Universidade 
Estadual de 
Campinas - UNICAMP

Defesa de 
Tese de 
Doutorado

Presidente Titular 06/10
/2015

DAC

Saulo de 
Oliveira 
Folharini

Universidade 
Estadual de 
Campinas - UNICAMP

Defesa de 
Tese de 
Doutorado

Membro Suplente 16/08
/2019

DAC

André 
Matheus 
Barreiros

Departamento de 
Geografia/USP

Doutorado fora 
da Unicamp

Membro Titular 01/09
/2017

SIPEX

Francisco 
Nataniel 
batista de 
Albuquerqu

UNESP-Campus de 
Rio Claro

Doutorado fora 
da Unicamp

Presidente Titular 03/11
/2015

SIPEX

Leandro 
Godoy 
Pinton

Universidade 
Estadual Paulista - 
Instituto de 
Geociências e 
Ciências Extas

Doutorado fora 
da Unicamp

Membro Titular 15/08
/2016

SIPEX

Otavio 
Montagner

Universidade 
Estadual de Maringá

Doutorado fora 
da Unicamp

Membro Titular 01/03
/2016

SIPEX

Waleska 
Souza 
Carvalho 
Santana

UNESP-Campus de 
Rio Claro

Doutorado fora 
da Unicamp

Presidente Titular 28/09
/2015

SIPEX

Daniel Luís 
Storani

Universidade 
Estadual de 
Campinas

Exame de 
qualificação 
Geral 
(DOUTORADO)

Presidente Titular 03/02
/2015

SIPEX

André de 
Oliveira 
Souza

Universidade 
Estadual de 
Campinas

Exame de 
qualificação 
Geral 
(MESTRADO)

Presidente Titular 23/06
/2015

SIPEX

Estevão 
Conceição 
Gomes 
Junior

Universidade 
Estadual de 
Campinas

Exame de 
qualificação 
Geral 
(MESTRADO)

Membro Titular 20/05
/2016

SIPEX
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Gustavo 
Klinke Neto

Universidade 
Estadual Campinas

Exame de 
qualificação 
Geral 
(MESTRADO)

Membro Titular 01/01
/2016

SIPEX

Arnaldo 
Mesquita 
Filho

Universidade Nove 
de Julho

Mestrado fora 
da Unicamp

Membro Titular 01/11
/2018

SIPEX

Junior 
Gregorio R 
dos Santos

Instituto de Estudos 
Socioambientais-IESA
/UFG

Mestrado fora 
da Unicamp

Membro Titular 01/06
/2019

SIPEX

Meire 
Matheus de 
Lima

UFJF Mestrado fora 
da Unicamp

Membro Titular 01/07
/2016

SIPEX

Fonte: DAC/SIPEX (PG08)

Comentários

Julgamos ser o suficiente tendo em vista que a média corresponde a 
uma por mês durante o período do relatório.

2.5.2 - Coordenadoria de Comissão de Pós-Graduação
Sem dados para este Indicador. Fonte: DGRH (PG09)

2.6 - Organização de eventos vinculados à Pós-graduação

2.6.1 - Eventos e cursos de curta duração organizados e forma de participação

Evento/Título do curso Local Período Agência/No. 
do Processo

"II Seminário de estudos do Quaternário Costeiro", II 
Seminário de estudos do quaternário costeiro

SESC - 
São João 
da Barra 
- BRASIL

01/12
/2018 a 
05/12
/2018

FAPESP, Valor: 
10000,00

"XVII Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada e 
I Congresso Nacional de Geografia Física", XVII 
Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada e I 
Congresso Nacional de Geografia Física

Campinas 
- 
Cmpinas 
- BRASIL

28/06
/2017 a 
02/07
/2017

CNPq, Valor: 
40560,00; 
FAPESP, Valor: 
97000,00; 
CAPES, Valor: 
56000,00

Fonte: SIPEX (PG10)

Comentários

A organização destes eventos permitiram a apresentação de 
resultados de dissertações e teses sob minha orientação no 
Programa.

2.7 - Prêmios e distinções relacionadas às atividades de Pós-Graduação 
recebidas pelo docente ou pelos alunos orientados, quando vinculados ao 
trabalho de tese
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2.7.1 - Prêmios e distinções relacionadas às atividades de Pós-graduação 
vinculados ao trabalho de tese
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PG11)

2.8 - Informações Complementares

2.8.1 - Informações Complementares

2.9 - Atividades de Ensino fora da Unicamp

2.9.1 - Atividades de Ensino fora da Unicamp

Minstrou disciplina concentrada no Programa de Pós-graduação na UFRN no ano 
de 2018.

2.10 - Autoavaliação

2.10.1 - Campo destinado à autoavaliação do docente, no qual deve destacar 
sua contribuição para o bom andamento das atividades de pós-graduação do 
curso/programa no qual está credenciado.

Com relação as atividades de disciplinas de pós-graduação no período, 
salientamos o aumento no oferencimento das mesmas. Compreendem  por sua 
vez, disciplinas de cunho teórico/metológico e disciplinas de atividades de 
campo, onde são ministradas diferentes técnicas de aplicação em campo, tal 
como: identificação de objetos, uso e aplicação de variadas técnicas, com 
diferentes equipamentos para a coleta de dados (amostras) em campo. 
Compreendem geralmente atividades no campo com duração de 10 a 15 dias  e 
seminários no período noturno com discussões  sobre as atividades 
desenvolvidas. Neste aspécto é nessesário destacar que além de condições, 
muitas vezes imprevisiveis no campo (presença de animais selvagens, cobras, 
insetos),  mais recentemente temos redobrado cuidado com as solicitação para 
entrada em propriedades privadas, em face do entendimento dos proprietarios 
sobre trabalhos de pesquisa. Dificuldades na realização de disciplinas de campo 
são cada vez maiores, o que nos leva a redobrar a responsabilidade ao conduzir 
os alunos em campo.
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3 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO-SENSU

3.1 - Participação nos cursos

3.1.1 - Lista dos cursos/disciplina para os quais o docente ministrou aulas
Sem dados para este Indicador. Fonte: DAC (PG12)

3.1.2 - Lista das disciplinas/turmas ministradas no mesmo horário
Sem dados para este Indicador. Fonte: DAC (PG14)

3.2 - Orientação de alunos e de trabalhos de final de curso

3.2.1 - Lista de alunos de Pós-graduação lato-sensu orientados
Sem dados para este Indicador. Fonte: DAC (PG13)

3.2.2 - Lista de alunos de residência médica orientados
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PG16)

3.3 - Participação em bancas examinadoras

3.3.1 - Participação em bancas examinadoras
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PG15)

3.4 - Informações Complementares

3.4.1 - Informações Complementares

3.5 - Atividades de Ensino fora da Unicamp

3.5.1 - Atividades de Ensino fora da Unicamp

3.6 - Autoavaliação

3.6.1 - Autoavaliação do docente destacando sua contribuição para o bom 
andamento destas atividades.
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4 - ATIVIDADES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PRODUÇÃO ARTÍSTICA E 
CULTURAL

4.1 - Indicações de Produção

4.1.1 - Indicações de Produção - 01.01-Artigos publicados em periódicos 
especializados arbitrados de circulação internacional

Descrição/Autores Ano da 
produção

DIAS, R. L.; PEREZ FILHO, A.; Relação entre coberturas superciais neocenozoicas e 
baixos terraços fluviais do rio Corumbataí-SP, 01/2015, Revista Equador, Vol. 4, pp. 
488-494, Teresina, PI, BRASIL, 2015

2015

LEME, S.H.V.L.; VICENTE, L. E.; PEREZ FILHO, A.; PIQUEIRA, José Roberto; 
Contributions of the complexity paradigm to the understanding of Cerrado's 
organization and dynamics, 12/2016, Anais da Academia Brasileira de Ciências / 
Annals of the Brazilian Academy of Sciences (Online), Vol. 88, Fac. 4, pp. 2417-
2427, Rio de Janeiro, RJ, BRASIL, 2016

2016

LIMA, K. C.; LUPINACCI, Lupinacci, C.M; PEREZ FILHO, A.; RELAÇÕES ENTRE REDE 
DE DRENAGEM E SUPERFÍCIES DE APLAINAMENTO SEMIÁRIDAS, 06/2016, 
Mercator (Fortaleza. Online), Vol. 15, pp. 91-104, Fortaleza, CE, BRASIL, 2016

2016

MOREIRA, V. B.; PEREZ FILHO, A.; Caracterização Física dos Microrrelevos de 
Murundus na Chapada Uberlândia-Uberaba/MG: Discussões Preliminares Sobre 
Gênese, 01/2017, Revista do Departamento de Geografia, Vol. SBGFA, Fac. spe, pp. 
227-237, São Paulo, SP, BRASIL, 2017

2017

LUPINACCI, Lupinacci, C.M; TOMAZINI DA CONCEIÇÃO, Fabiano; SIMON, A. L. H.; 
PEREZ FILHO, A.; Land use changes due to energy policy as a determining factor for 
morphological processes in fluvial systems in São Paulo State, Brazil, 11/2017, 
Earth Surface Processes and Landforms (Print), Vol. 42, Fac. 14, pp. 2402-2413, 
West Sussex, INGLATERRA, 2017

2017

SOUZA, A. O.; PEREZ FILHO, A.; Aplicação do Ksn Index e do SL Index no Estudo 
dos Knickpoints no Perfil Longitudinal do Rio Ribeira de Iguape-SP, 06/2017, Revista 
do Departamento de Geografia, Fac. spe, pp. 208-217, São Paulo, SP, BRASIL, 2017

2017

PEREZ FILHO, A.; RUBIRA, F. G.; Avaliação de Variáveis Pedológicas como Subsídio 
para Interpretação do Tempo das Superfícies Geomorfológicas em Sistemas 
Deposicionais Marinhos de Clima Tropical Úmido, 06/2017, Revista do 
Departamento de Geografia, Fac. spe, pp. 85-95, São Paulo, SP, BRASIL, 2017

2017

MOREIRA, V. B.; PEREZ FILHO, A.; VEREDAS IN THE BOM JARDIM RIVER BASIN: 
ORIGIN, TYPOLOGIES AND TPOGRAPHIC AND MORPHOLOGICAL 
CHARACTERIZATION, 12/2017, Caminhos de Geografia (UFU), Vol. 18, pp. 283-
295, Uberlândia, MG, BRASIL, 2017

2017

VIEIRA, B.C.; PEREZ FILHO, A.; AMORIM, R. R.; Editorial - XVII SBGFA / I CNGF, 06
/2017, Revista do Departamento de Geografia, Fac. spe, pp. 1-2, São Paulo, SP, 
BRASIL, 2017

2017

QUARESMA, C. C.; PEREZ FILHO, A.; BARBOSA, Priscila de Oliveira; MOAES, 
Marcela Barbosa; LÄMMLE, L.; Influências da Textura e Temperatura dos Solos 
Sobre a Regeneração do Cerrado na Estação Ecológica de Jataí – Luiz Antônio/SP-
Brasil, 12/2018, Revista do Departamento de Geografia, Vol. 36, pp. 141-154, São 
Paulo, SP, BRASIL, 2018

2018

RUBIRA, F. G.; BARREIROS, André André; VILLELA, Fernando Nadal Junqueira; 
PEREZ FILHO, A.; PEDOGEOMORPHOLOGICAL SYSTEMS IN THE INTERPRETATION 
OF THE EVOLUTION OF QUATERNARY LANDSCAPES IN HUMID TROPICAL 
CLIMATES, 09/2019, Mercator (Fortaleza. Online), Vol. 18, pp. 1-16, Fortaleza, CE, 
BRASIL, 2019

2019
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PEREZ FILHO, A.; RUBIRA, F. G.; Evolutionary interpretation of Holocene 
landscapes in eastern Brazil by optimally stimulated luminescence: Surface 
coverings and climatic pulsations, 01/2019, Catena (Cremlingen), Vol. 172, pp. 866-
876, Amsterdam, HOLANDA, 2019

2019

SOUZA, A. O.; PEREZ FILHO, A.; Late Holocene coastal dynamics, climate pulses 
and low terraces in the coast of the state of São Paulo, southeast, Brazil, 01/2019, 
Journal of South American Earth Sciences, Vol. 92, pp. 234-245, Oxford, REINO 
UNIDO, 2019

2019

RUBIRA, F. G.; BARREIROS, André André; VILLELA, Fernando Nadal Junqueira; 
PEREZ FILHO, A.; PEDOGEOMORPHOLOGICAL SYSTEMS IN THE INTERPRETATION 
OF THE EVOLUTION OF QUATERNARY LANDSCAPES IN HUMID TROPICAL 
CLIMATES, 01/2019, Mercator (Fortaleza. Online), Vol. 18, pp. 1-16, Fortaleza, CE, 
BRASIL, 2019

2019

Fonte: SIPEX (PQ01)

4.1.1 - Indicações de Produção - 01.02-Artigos publicados em periódicos 
especializados arbitrados de circulação nacional

Descrição/Autores Ano da 
produção

DIAS, R. L.; PEREZ FILHO, A.; Geocronologia de terraços fluviais na bacia 
hidrográfica do rio Corumbataí-SP a partir de Luminescência Opticamente 
Estimulada (LOE), 06/2015, Revista Brasileira de Geomorfologia, Vol. 16, pp. 341-
349, SP, BRASIL, 2015

2015

PEREZ FILHO, A.; STORANI, D. L.; NOVAS INFORMAÇÕES SOBRE GEOCRONOLOGIA 
EM NÍVEIS DE BAIXO TERRAÇO FLUVIAL DO RIO MOGI GUAÇU, SP, BRASIL, 06
/2015, Revista Brasileira de Geomorfologia, Vol. 16, pp. 191-199, SP, BRASIL, 2015

2015

VALEZIO, É. V.; PEREZ FILHO, A.; Dinâmica antrópica no canal fluvial do córrego 
Tucum ? São Pedro, São Paulo (Brasil), 10/2015, Revista Brasileira de 
Geomorfologia, Vol. 16, pp. 545-557, SP, BRASIL, 2015

2015

PEREZ FILHO, A.; A Evolução das coberturas superficiais holocênicas em baixos 
terraços fluviais da bacia do rio Corumbataí,SP por meio de datação absoluta por 
luminescência opticamente estimulada (LOE), 12/2016, Geografia (Rio Claro. 
Impresso), Vol. 41, pp. 419-428, Rio Claro, SP, BRASIL, 2016

2016

SOUZA, A. O.; PEREZ FILHO, A.; PROCESSOS, AMBIENTES DEPOSICIONAIS E 
GEOCRONOLOGIAS DAS COBERTURAS SUPERFICIAIS SOBRE APLAINAMENTOS 
NEOGÊNICOS E TERRAÇOS FLUVIAIS NA BACIA DO RIBEIRÃO ARAQUÁ, 
DEPRESSÃO PERIFÉRICA PAULISTA, 01/2018, Revista Brasileira de Geomorfologia, 
Vol. 19, Fac. 1, SP, BRASIL, 2018

2018

SOUZA, A. O.; PEREZ FILHO, A.; ATRIBUTOS QUÍMICOS DE COBERTURAS 
SUPERFICIAIS E SUAS CORRELAÇÕES COM PALEOSUPERFÍCIES FLUVIAIS 
HOLOCÊNICAS NO BAIXO PARAÍBA DO SUL (RJ), 09/2018, Revista de Geografia 
(Recife), Vol. 35, pp. 162-172, Recife, PE, BRASIL, 2018

2018

RUBIRA, F. G.; PEREZ FILHO, A.; GEOCHRONOLOGY AND HYDRODYNAMIC ENERGY 
CONDITIONS IN SURFACE COVERINGS OF LOW HOLOCENE FLUVIAL, FLUVIAL-
MARINE, AND MARINE TERRACES: CLIMATIC PULSATIONS TO THE SOUTH OF THE 
ARANGUAGUÁ RIVER BASIN (SC), 07/2018, Revista Brasileira de Geomorfologia, 
Vol. 19, Fac. 3, SP, BRASIL, 2018

2018

Fonte: SIPEX (PQ01)
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4.1.1 - Indicações de Produção - 02.01-Trabalhos Completos publicados em 
anais de congresso Internacional

Descrição/Autores Ano da 
produção

DIAS, R. L.; PEREZ FILHO, A.; Datação absoluta da cobertura superficial em 
terraços fluviais da bacia hidrográfica do rio Corumbataí a partir do método da 
Luminescência Opticamente Estimulada (LOE), 04/2015, Científico Internacional, XV 
EGAL - XV Encuentro de Geógrafos de América Latina: Por uma América Latina 
unida y sustentable., Vol. 1, pp.1-8, Havana, CUBA, 2015

2015

PEREZ FILHO, A.; DIAS, R. L.; Geocronologia do material de origem dos solos por 
meio da Luminescência Opticamente Estimulada (LOE) na Depressão Periférica 
Paulista (São Paulo-Brasil), 04/2015, Científico Internacional, XV EGAL - XV 
Encuentro de Geógrafos de América Latina: Por uma América Latina unida y 
sustentable., Vol. 1, pp.1-7, Havana, CUBA, 2015

2015

DIAS, R. L.; PEREZ FILHO, A.; Uso de datações absolutas por Luminescência 
Opticamente Estimulada na interpretação da cobertura superficial holocênica em 
superfície de aplainamento na Depressão Periférica Paulista-Brasil, 10/2015, 
Científico Internacional, VII Congresso Nacional de Geomorfologia - Geomorfologia 
2015, Vol. 1, pp.375-380, Lisboa, PORTUGAL, 2015

2015

SOUZA, A. O.; PEREZ FILHO, A.; Evidências Neotectonicas e Mudanças Climáticas 
em Terraços Fluviais da Bacia do Ribeirão Araquá, São Paulo-BR., 10/2015, 
Científico Internacional, VII Congresso Nacional de Geomorfologia - Geomorfologia 
2015, Vol. 1, pp.123-129, Lisboa, PORTUGAL, 2015

2015

PEREZ FILHO, A.; PICCOLI NETO, D.; Etnociências e Análise da Paisagem: Subsídios 
A Geoconservação em Sítios Arqueológicos na Depressão Periférica Paulista., 04
/2015, Científico Internacional, XV EGAL - XV Encuentro de Geógrafos de América 
Latina: Por uma América Latina unida y sustentable., Vol. 1, pp.1-7, Havana, CUBA, 
2015

2015

Fonte: SIPEX (PQ01)

4.1.1 - Indicações de Produção - 02.02-Trabalhos Completos publicados em 
anais de congresso Nacional

Fls. 197



Relatório de Atividades Docente 27/66 15/04/2020 16:58

Descrição/Autores Ano da 
produção

SOUZA, A. O.; PEREZ FILHO, A.; Análise das densidades de drenagem e de 
lineamentos como subsídio aos estudos neotectônicos na bacia do Ribeirão Araquá-
SP, 10/2015, Científico Nacional, XI Encontro Nacional da Associação de Pós-
Graduação e Pesquisa em Geografia - A Diversidade da Geografia Brasileira: Escalas 
e Dimensões da Análise e da Ação., Vol. 1, pp.6665-6680, Presidente Prudente, SP, 
BRASIL, 2015

2015

DIAS, R. L.; PEREZ FILHO, A.; Relação entre coberturas superficiais neocenozoicas 
e baixos terraços fluviais do rio Corumbataí-SP, 06/2015, Científico Nacional, XVI 
Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada - Territórios Brasileiros: Dinâmicas, 
Potencialidades e Vulnerabilidades., Vol. 1, pp.1-7, Teresina, PI, BRASIL, 2015

2015

DIAS, R. L.; PEREZ FILHO, A.; SOUZA, A. O.; ANÁLISE DE PERFIS LONGITUDINAIS 
E ÍNDICES RELAÇÃO DECLIVIDADE X EXTENSÃO (RDE) NA BACIA HIDROGRÁFICA 
DO RIO CORUMBATAÍ-SP NA DEPRESSÃO PERIFÉRICA PAULISTA, 10/2015, 
Científico Nacional, XI Encontro Nacional da Associação de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Geografia - A Diversidade da Geografia Brasileira: Escalas e Dimensões 
da Análise e da Ação., Vol., pp.6573-6584, Presidente Prudente, SP, BRASIL, 2015

2015

SANTOS, R.; PEREZ FILHO, A.; CARACTERIZAÇÃO GEOMORFOLÓGICA: UMA 
CONTRIBUIÇÃO AO PLANEJAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DO AMAPÁ, 09/2016, 
Científico Nacional, XI SINAGEO, Vol. 1, pp.1-3, Maringá, PR, BRASIL, 2016

2016

VALEZIO, É. V.; PEREZ FILHO, A.; APLICAÇÃO DE ÍNDICES MORFOMÉTRICOS NA 
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JACARÉ-GUAÇU (SP), 09/2016, Científico Nacional, 
XI SINAGEO, Vol. 1, pp.1-3, Maringá, PR, BRASIL, 2016

2016

SOUZA, A. O.; PEREZ FILHO, A.; AMBIENTES DEPOSICIONAIS E DATAÇÕES 
ABSOLUTAS DE COBERTURAS SUPERFICIAIS QUATERNÁRIAS NA BACIA DO 
RIBEIRÃO ARAQUÁ, SP, 06/2016, Científico Nacional, XI SINAGEO, Vol. 1, pp.1-3, 
Maringá, PR, BRASIL, 2016

2016

SANTOS, R.; AMORIM, R. R.; PEREZ FILHO, A.; COMPARTIMENTAÇÃO E 
DESCRIÇÃO DOS GEOSSISTEMAS DA REGIÃO NORTE DO BRASIL, 09/2016, 
Científico Nacional, Simpósio Nacional de Geomorfologia, Vol. 1, pp.1-10, Maringá, 
PR, BRASIL, 2016

2016

LIMA, K. C.; PEREZ FILHO, A.; DATAÇÃO POR LOE EM BAIXOS TERRAÇOS FLUVIAIS 
E ALUVIÕES RECENTES ENTRE CIPÓ E CALDAS DO JORRO, RIO ITAPICURU (BA), 09
/2016, Científico Nacional, XI SINAGEO, Vol. 1, pp.1-3, Maringá, PR, BRASIL, 2016

2016

SANTOS, R.; PEREZ FILHO, A.; MAPEAMENTO DAS UNIDADES GEOAMBIENTAIS DO 
ESTADO DO AMAPÁ COMO SUBSÍDIO AO PLANEJAMENTO AMBIENTAL, 05/2018, 
Científico Nacional, XII Simpósio Nacional de Geomorfologia (SINAGEO), Vol. 1, pp.
1-6, Crato, CE, BRASIL, 2018

2018

VALEZIO, É. V.; PEREZ FILHO, A.; SISTEMAS NATURAIS COMPLEXOS: CONDIÇÕES 
DE EQUILÍBRIO E COMPORTAMENTO AUTOGÊNICO DO RIO JACARÉ-GUAÇU (SP) 
PELA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE SINUOSIDADE, 05/2018, Científico Nacional, XII 
Simpósio Nacional de Geomorfologia (SINAGEO), Vol. 1, pp.1-3, Crato, CE, BRASIL, 
2018

2018

RUBIRA, F. G.; PEREZ FILHO, A.; PERFIL LONGITUDINAL E ÍNDICE SL DO RIO 
ITAPOCU (SC) PARA IDENTIFICAÇÃO DE KNICKPOINTS ASSOCIADOS A 
SOERGUIMENTOS TECTÔNICOS E CONTROLES ESTRUTURAIS, 05/2018, Científico 
Nacional, XII Simpósio Nacional de Geomorfologia (SINAGEO), Vol. 1, pp.1-3, 
Crato, CE, BRASIL, 2018

2018

RODRIGUES, G. B.; PEREZ FILHO, A.; IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE 
BAIXOS TERRAÇOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JEQUITINHONHA - BA, 05
/2018, Científico Nacional, XII Simpósio Nacional de Geomorfologia (SINAGEO), Vol. 
1, pp.1-3, Crato, CE, BRASIL, 2018

2018

Fonte: SIPEX (PQ01)
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Comentários

Durante o período houve participação em todos os congressos 
relativos a área de atuação do docente e seus orientandos.

4.1.1 - Indicações de Produção - 02.03-Resumos publicados em anais de 
congresso Internacional

Descrição/Autores Ano da 
produção

PICCOLI NETO, D.; PEREZ FILHO, A.; Landscape Reconstruction and Human Spatial 
Organization During Late Holocene in Peripheral Depression os São Paulo State - 
Brazil, Through Optically Stimulated Luminescence (OSL), 08/2015, Científico 
Internacional, IGUmoscow2015 International Geographical Union Regional 
Conference - Geography, Culture and Society for Our Future Earth, Vol. 1, pp.175-
175, Moscow, RUSSIA, 2015

2015

PICCOLI NETO, D.; PEREZ FILHO, A.; The influence of the Russian Geosystemic 
Geography in Brazilian Geosystemic Geography: Historical Background and Future 
Prospects for Landscape Studies., 08/2015, Científico Internacional, 
IGUmoscow2015 International Geographical Union Regional Conference - 
Geography, Culture and Society for Our Future Earth, Vol. 1, pp.1435-1435, 
Moscow, RUSSIA, 2015

2015

PICCOLI NETO, D.; PEREZ FILHO, A.; Isobase reconstitution technique for paleo-
landscapes: Geoarchaeloogy approaches for archaeological sites spatial organization 
in southeast Brazil quaternary., 08/2015, Científico Internacional, IGUmoscow2015 
International Geographical Union Regional Conference - Geography, Culture and 
Society for Our Future Earth, Vol. 1, pp.33-33, Moscow, RUSSIA, 2015

2015

Fonte: SIPEX (PQ01)

Comentários

Resumos mais recentes não foram incluídos em razão da não 
publicação até o presente momento.

4.1.1 - Indicações de Produção - 02.04-Resumos publicados em anais de 
congresso Nacional

Descrição/Autores Ano da 
produção

SOUZA, A. O.; PEREZ FILHO, A.; Geocronologia da Cobertura superficial da 
superfície de Rio Claro na Bacia Hidrográfica do rio Corumabataí por meio de 
Luminescência opticamente estimulada, 09/2016, Científico Nacional, XI SINAGEO, 
Vol. 1, pp.1-3, Maringá, PR, BRASIL, 2016

2016

Fonte: SIPEX (PQ01)
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4.1.1 - Indicações de Produção - 03.02-Resumos publicados em periódicos 
especializados de circulação internacional

Descrição/Autores Ano da 
produção

PEREZ FILHO, A.; Mudanças na Dinâmica Fluvial da Bacia Hidrográfica do Ribeirão 
Araquá: Eventos Tectônicos e Climáticos no Quaternário, 12/2016, GEOUSP: Espaço 
e Tempo, Vol. 20, Fac. 3, pp. 636-656, São Paulo, SP, BRASIL, 2016

2016

Fonte: SIPEX (PQ01)

4.1.1 - Indicações de Produção - 05.03-Trabalhos completos aceitos para 
publicação em anais de Congresso internacional

Descrição/Autores Ano da 
produção

MOREIRA, V. B.; PEREZ FILHO, A.; APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE HACK E ANÁLISE DE 
PERFIS LONGITUDINAIS EM CANAIS FLUVIAIS DA CHAPADA UBERLÂNDIA-
UBERABA, TRIÂNGULO MINEIRO-MG, 09/2016, Científico Internacional, IX 
Seminário Latino-Americano e V Seminário Ibero-Americano de Geografia Física, 
Vol. 1, pp.165-174, Guimarães, PORTUGAL, 2016

2016

Fonte: SIPEX (PQ01)

4.1.1 - Indicações de Produção - 05.04-Trabalhos completos aceitos para 
publicação em anais Congresso nacional

Descrição/Autores Ano da 
produção

MOREIRA, V. B.; PEREZ FILHO, A.; APLICAÇÃO E CORRELAÇÃO DOS ÍNDICES 
MORFOMÉTRICOS FATOR DE SIMETRIA TOPOGRÁFICA TRANSVERSA E FATOR DE 
ASSIMETRIA DE BACIA DE DRENAGEM EM RIOS QUE DRENAM A CHAPADA 
UBERLÂNDIA-UBERABA/MG, 05/2018, Científico Nacional, XII Simpósio Nacional de 
Geomorfologia (SINAGEO), Vol. 1, pp.1-3, Crato, CE, BRASIL, 2018

2018

Fonte: SIPEX (PQ01)
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4.1.1 - Indicações de Produção - 06.01-Trabalhos apresentados em eventos 
científicos internacionais (oralmente)

Descrição/Autores Ano da 
produção

PICCOLI NETO, D. (Outra); PEREZ FILHO, A. (Docente); Etnociências e Análise da 
Paisagem: Subsídios A Geoconservação em Sítios Arqueológicos na Depressão 
Periférica Paulista., 04/2015, XV EGAL - XV Encuentro de Geógrafos de América 
Latina: Por uma América Latina unida y sustentable., 06/04/15, 10/04/15, Havana, 
CUBA, 2015, Oral

2015

DIAS, R. L. (Autor); PEREZ FILHO, A. (Autor); Datação absoluta da cobertura 
superficial em terraços fluviais da bacia hidrográfica do rio Corumbataí a partir do 
método da Luminescência Opticamente Estimulada (LOE), 04/2015, XV EGAL - XV 
Encuentro de Geógrafos de América Latina: Por uma América Latina unida y 
sustentable., 06/04/15, 10/04/15, Havana, CUBA, 2015, Oral

2015

PEREZ FILHO, A. (Autor); DIAS, R. L. (Autor); Geocronologia do material de origem 
dos solos por meio da Luminescência Opticamente Estimulada (LOE) na Depressão 
Periférica Paulista (São Paulo-Brasil), 04/2015, XV EGAL - XV Encuentro de 
Geógrafos de América Latina: Por uma América Latina unida y sustentable., 06/04
/15, 10/04/15, Havana, CUBA, 2015, Oral

2015

DIAS, R. L. (Outra); PEREZ FILHO, A. (Docente); Uso de datações absolutas por 
Luminescência Opticamente Estimulada na interpretação da cobertura superficial 
holocênica em superfície de aplainamento na Depressão Periférica Paulista-Brasil, 10
/2015, VII Congresso Nacional de Geomorfologia - Geomorfologia 2015, 08/10/15, 
10/10/15, Lisboa, PORTUGAL, 2015, Oral

2015

SOUZA, A. O. (Outra); PEREZ FILHO, A. (Docente); Evidências Neotectonicas e 
Mudanças Climáticas em Terraços Fluviais da Bacia do Ribeirão Araquá, São Paulo-
BR., 10/2015, VII Congresso Nacional de Geomorfologia - Geomorfologia 2015, 08
/10/15, 10/10/15, Lisboa, PORTUGAL, 2015, Oral

2015

MOREIRA, V. B. (Apresentador); PEREZ FILHO, A. (Docente); APLICAÇÃO DO 
ÍNDICE DE HACK E ANÁLISE DE PERFIS LONGITUDINAIS EM CANAIS FLUVIAIS DA 
CHAPADA UBERLÂNDIA-UBERABA, TRIÂNGULO MINEIRO-MG, 09/2016, IX 
Seminário Latino-Americano e V Seminário Ibero-Americano de Geografia Física, 28
/09/16, 30/09/16, Guimarães, PORTUGAL, 2016, Oral

2016

Fonte: SIPEX (PQ01)
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4.1.1 - Indicações de Produção - 06.02-Trabalhos apresentados em eventos 
científicos internacionais (posters)

Descrição/Autores Ano da 
produção

PICCOLI NETO, D. (Outra); PEREZ FILHO, A. (Docente); Landscape Reconstruction 
and Human Spatial Organization During Late Holocene in Peripheral Depression os 
São Paulo State - Brazil, Through Optically Stimulated Luminescence (OSL), 08
/2015, IGUmoscow2015 International Geographical Union Regional Conference - 
Geography, Culture and Society for Our Future Earth, 17/08/15, 21/08/15, Moscow, 
RUSSIA, 2015, Poster

2015

PICCOLI NETO, D. (Outra); PEREZ FILHO, A. (Docente); The influence of the 
Russian Geosystemic Geography in Brazilian Geosystemic Geography: Historical 
Background and Future Prospects for Landscape Studies., 08/2015, 
IGUmoscow2015 International Geographical Union Regional Conference - 
Geography, Culture and Society for Our Future Earth, 17/08/15, 21/08/15, Moscow, 
RUSSIA, 2015, Poster

2015

PICCOLI NETO, D. (Outra); PEREZ FILHO, A. (Docente); Isobase reconstitution 
technique for paleo-landscapes: Geoarchaeloogy approaches for archaeological sites 
spatial organization in southeast Brazil quaternary., 08/2015, IGUmoscow2015 
International Geographical Union Regional Conference - Geography, Culture and 
Society for Our Future Earth, 17/08/15, 21/08/15, Moscow, RUSSIA, 2015, Poster

2015

Fonte: SIPEX (PQ01)
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4.1.1 - Indicações de Produção - 07.01-Trabalhos apresentados em eventos 
científicos nacionais (oralmente)

Descrição/Autores Ano da 
produção

SOUZA, A. O. (Autor); PEREZ FILHO, A. (Autor); Análise das densidades de 
drenagem e de lineamentos como subsídio aos estudos neotectônicos na bacia do 
Ribeirão Araquá-SP, 10/2015, XI Encontro Nacional da Associação de Pós-
Graduação e Pesquisa em Geografia - A Diversidade da Geografia Brasileira: Escalas 
e Dimensões da Análise e da Ação., 09/10/15, 12/10/15, Presidente Prudente, SP, 
BRASIL, 2015, Oral

2015

DIAS, R. L. (Autor); PEREZ FILHO, A. (Autor); SOUZA, A. O. (Autor); ANÁLISE DE 
PERFIS LONGITUDINAIS E ÍNDICES RELAÇÃO DECLIVIDADE X EXTENSÃO (RDE) NA 
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CORUMBATAÍ-SP NA DEPRESSÃO PERIFÉRICA 
PAULISTA, 10/2015, XI Encontro Nacional da Associação de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Geografia - A Diversidade da Geografia Brasileira: Escalas e Dimensões 
da Análise e da Ação., 09/10/15, 12/10/15, Presidente Prudente, SP, BRASIL, 2015, 
Oral

2015

DIAS, R. L. (Autor); PEREZ FILHO, A. (Autor); Relação entre coberturas superficiais 
neocenozoicas e baixos terraços fluviais do rio Corumbataí-SP, 06/2015, XVI 
Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada - Territórios Brasileiros: Dinâmicas, 
Potencialidades e Vulnerabilidades., 28/06/15, 04/07/15, Teresina, PI, BRASIL, 
2015, Oral

2015

PEREZ FILHO, A. (Autor); Cronologia das coberturas superficiais em baixos terraços 
marinhos como geoindicadores de pulsações climáticas holocênicas, 01/2018, 
workshop de geomorfologia e geoarqueologia do nordeste, 01/10/18, 05/10/18, 
Maceió, AL, BRASIL, 2018, Oral

2018

MOREIRA, V. B. (Apresentador); PEREZ FILHO, A. (Docente); APLICAÇÃO E 
CORRELAÇÃO DOS ÍNDICES MORFOMÉTRICOS FATOR DE SIMETRIA TOPOGRÁFICA 
TRANSVERSA E FATOR DE ASSIMETRIA DE BACIA DE DRENAGEM EM RIOS QUE 
DRENAM A CHAPADA UBERLÂNDIA-UBERABA/MG, 05/2018, Simpósio Nacional de 
Geomorfologia (SINAGEO), 24/05/18, 30/05/18, Crato, CE, BRASIL, 2018, Oral

2018

SANTOS, R. (aluna); PEREZ FILHO, A. (Docente); MAPEAMENTO DAS UNIDADES 
GEOAMBIENTAIS DO ESTADO DO AMAPÁ COMO SUBSÍDIO AO PLANEJAMENTO 
AMBIENTAL, 05/2018, Simpósio Nacional de Geomorfologia (SINAGEO), 24/05/18, 
30/05/18, Crato, CE, BRASIL, 2018, Oral

2018

Fonte: SIPEX (PQ01)

4.1.1 - Indicações de Produção - 08.05-Outros livros

Descrição/Autores Ano da 
produção

PEREZ FILHO, A.; AMORIM, R. R.; Os desafios da Geografia Física na fronteira do 
conhecimento, 10/2017, "Os desafios da Geografia Física na fronteira do 
conhecimento", Coletânea, ed. 1, 1, Instituto de Geociências, Vol. 1, 7448 p., pp.1-
7448, 2017

2017

Fonte: SIPEX (PQ01)
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4.1.1 - Indicações de Produção - 14.02-Capítulos de livros publicados

Descrição/Autores Ano da 
produção

PICCOLI NETO, D.; PEREZ FILHO, A.; Holismo, atomismo e sistemismo e o 
problema das organizações espaciais., 01/2015, "Análise socioambiental: dinâmicas 
climáticas, transformação da paisagem e gestão territorial.", Capítulo, ed. 1, Editora 
da UNESP - Rio Claro, Vol. 1, 14 p., pp.101-114, 2015

2015

MARQUES NETO, R.; PEREZ FILHO, A.; Fundamentos geomorfológicos na 
interpretação e mapeamento de geossistemas em perspectiva multiescalar: 
aplicações no sul de Minas Gerais., 01/2015, "Análise socioambiental: dinâmicas 
climáticas, transformação da paisagem e gestão territorial.", Capítulo, ed. 1, Editora 
da UNESP - Rio Claro, Vol. 1, 18 p., pp.185-202, 2015

2015

RUBIRA, F. G.; PEREZ FILHO, A.; Análise do perfil longitudinal e Índice SL do rio 
Araranguá (SC) para identificação de anomalias associadas a deformações 
neotectônicas e controles estruturais, 10/2017, "Os desafios da Geografia Física na 
fronteira do conhecimento", Capítulo, ed. 1, Instituto de Geociências, Vol. 1, 1 p., 
pp.1-1, 2017

2017

PEREZ FILHO, A.; RUBIRA, F. G.; MELO, GV; Análise macromorfológica da cobertura 
pedológica e perfil da topossequência realizada em um segmento da vertente da FEI
/UEM, 10/2017, "Os desafios da Geografia Física na fronteira do conhecimento", 
Capítulo, ed. 1, 1, Instituto de Geociências, Vol. 1, 1 p., pp.1-1, 2017

2017

DIAS, R. L.; PEREZ FILHO, A.; Estudo das coberturas superficiais holocênicas na 
superfície de Urucaia na bacia hidrográfica do rio Corumbataí-SP, 10/2017, "Os 
desafios da Geografia Física na Fronteira do conhecimento", Capítulo, ed. 1, 1, 
Instituto de Geociências, Vol. 1, 10 p., pp.3065-3074, 2017

2017

ROCHA, A. L.; PEREZ FILHO, A.; Interferências e influências antrópicas na bacia do 
Ribeirão Jacuba, a partir do processo de urbanização do município de Hortolândia-
SP, 02/2018, "Os desafios da Geografia Física na fronteira do conhecimento", 
Capítulo, ed. 1, Instituto de Geociêncis, Vol. 1, 6 p., pp.7318-7323, 2018

2018

Fonte: SIPEX (PQ01)

4.1.1 - Indicações de Produção - 14.03-Capítulos de livros aceitos para 
publicação

Descrição/Autores Ano da 
produção

RODRIGUES, G. B.; PEREZ FILHO, A.; ANÁLISE DE ÍNDICES MORFOMÉTRICOS NO 
BAIXO CURSO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JEQUITINHONHA (BA), 10/2017, 
"Os desafios da Geografia Física na fronteira do conhecimento", Capítulo, ed. 1, 1, 
Instituto de Geociências, Vol. 1, 8 p., pp.6524-6531, 2017

2017

VALEZIO, É. V.; PEREZ FILHO, A.; Alterações antrópicas e repercussões na 
dinâmica do rio Jacaré-Pepira (SP), 10/2017, "Os desafios da Geografia Física na 
fronteira do conhecimento", Capítulo, ed. 1, 1, Instituto de Geociências, Vol. 1, 10 
p., pp.6836-6845, 2017

2017

Fonte: SIPEX (PQ01)

4.2 - Atividades de orientação e supervisões
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4.2.1 - Relação dos projetos de Bolsa de Iniciação Científica e lista nominal dos 
alunos participantes (projetos encerrados ou em andamento no período)

Orientando Ingresso Situação Título do Projeto Bolsa
/Agência

Alexandre 
Lippaus 
Rocha

08/2014 Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2015

Interferências antrópicas na bacia do córrego 
Jacuba, a partir do processo de uso e 
ocupação das terras no município de 
Hortolândia-SP. [Bolsa PIBIC - Alexandre L. 
Rocha - vig 07/15]

CNPq
(PIBIC)

Alexandre 
Lippaus 
Rocha

08/2015 Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

Indicadores Morfométricos Aplicados a Rede 
de Drenagem na Bacias dos Ribeirões 
Anhumas e Quilombo/SP (Bolsa de Iniciação 
Científica)

CNPq
(PIBIC)

Alexandre 
Lippaus 
Rocha

01/08
/2015

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
31/07/2016

Indicadores morfométricos aplicados a rede 
de drenagem nas bacias dos ribeirões 
Anhumas e Quilombo (SP)

CNPq

Fonte: SIPEX (PQ02)

4.2.2 - Pós-doutorados supervisionados com projetos encerrados e vigentes no 
período

Pós-
Doutor

Projeto Bolsa
/Agência

Período

Danilo 
Piccoli 
Neto

Etnogeomorfologia e geoarqueologia da paisagem dos grupos 
humanos na Depressão Periférica Paulista durante o Holoceno 
Tardio

01/04
/2014 C 
/31/03
/2016

Raul 
Reis 
Amorim

USO DE GEOTECNOLOGIAS NO MAPEAMENTO DOS 
GEOSSISTEMAS NATURAIS EM MULTIPLAS ESCALAS

CAPES 15/03
/2014 C 
/14/03
/2015

Fonte: SIPEX (PQ03)

4.3 - Projetos de Pesquisa

4.3.1 - Projetos de Pesquisa com financiamento

Título do Projeto Início Situação Agência (tipo 
do 
financiamento, 
complemento)

Valor 
Total

Tipo de 
participação

CENARIO REGIONAL DAS 
OSCILACOES CLIMATICAS 
QUATERNARIAS: BAIXOS 
TERRACOS FLUVIAIS NO 
CONTEXTO DA DEPRESSAO 
PERIFERICA E DO PLANALTO 
OCIDENTAL PAULISTA ([bolsa 
DR Daniel L Storani - vig 03
/2015])

01/09
/2011

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2015

FAPESP (Bolsa 
Doutorado DR, 
BOLSA NO PAIS-
DR-II) Processo: 
n° 2011/10285-7

R$ 
144.878

Responsavel
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EVOLUCAO DA PAISAGEM E 
GEOCRONOLOGIA DO 
RELEVO NO PLANALTO 
OCIDENTAL E NA DEPRESSAO 
PERIFERICA PAULISTA/SP 
([projpesq-vig2015])

01/03
/2012

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2015

FAPESP (Auxílio 
Pesquisa, 
AUXILIO-
PESQUISA) 
Processo: n° 2012
/00145-6

R$ 
259.515

Responsavel

GEOCRONOLOGIA DA 
EVOLUCAO 
GEOMORFOLOGICA DA 
PORCAO CENTRO-OCIDENTAL 
DA DEPRESSAO PERIFERICA 
PAULISTA ([bolsa DR Rene 
Lepiani Dias-vig 02/2015])

01/03
/2012

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2015

FAPESP (Bolsa 
Doutorado DR, 
BOLSA NO PAIS-
DR-II) Processo: 
n° 2011/21491-7

R$ 
137.004

Responsavel

EQUILIBRIO EM 
GEOMORFOLOGIA: 
GEOSSISTEMAS, PLANICIES 
DE INUNDACAO E 
MORFODINAMICA DOS RIOS 
JACARE-PEPIRA E JACARE-
GUACU/SP (Bolsa de 
Mestrado)

01/03
/2014

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

FAPESP (Bolsa 
Mestrado MS, 
BOLSA NO PAIS-
MS-II) Processo: 
n° 2013/24885-1

R$ 
48.936

Responsavel

Geocronologia e evolução da 
paisagem do médio curso da 
bacia hidrográfica do rio 
Itapicuru - BA (Bolsa de 
Doutorado)

01/03
/2014

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

CAPES (Bolsa 
Doutorado DR)

R$ 
74.800

Responsavel

ETNOGEOMORFOLOGIA E 
GEO-ARQUEOLOGIA DA 
PAISAGEM DOS 
GRUPAMENTOS HUMANOS NA 
DEPRESSAO PERIFERICA 
PAULISTA DURANTE O 
HOLOCENO TARDIO (Bolsa de 
Pós-doutorado)

01/04
/2014

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

FAPESP (Bolsa 
Pos doutorado no 
país PD, BOLSA 
NO PAIS-PD) 
Processo: n° 2014
/01130-8

R$ 
160.441

Responsavel

DINAMICA 
GEOMORFOLOGICA E 
GEOCRONOLOGIA DAS 
FORMACOES SUPERFICIAIS 
DO RIBEIRAO ARAQUA, 
MUNICIPIO DE SAO PEDRO E 
CHARQUEADA-SP (Bolsa de 
Mestrado)

01/05
/2014

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

FAPESP (Bolsa 
Mestrado MS, 
BOLSA NO PAIS-
MS-II) Processo: 
n° 2014/03894-5

R$ 
45.733

Responsavel

I Olimpíada Geo-Brasil (OGB) 01/01
/2015

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

CNPq (Auxílio 
Pesquisa) 
Processo: n° 
472220/2014-4

R$ 
30.000

Participante

Fragilidade Ambiental das 
Terras do Território Brasileiro: 
O caso do Estado de São 
Paulo (Bolsa Produtividade em 
Pesquisa)

01/03
/2015

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

CNPq (Bolsa 
produtividade)

R$ 
120.000

Responsavel
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GEOCRONOLOGIA EM 
AMBIENTES DE VEREDAS E 
CAMPOS DE MURUNDUS NA 
CHAPADA UBERLANDIA-
UBERABA: SUBSIDIOS A 
EVOLUCAO DA PAISAGEM 
(Bolsa de Mestrado)

01/07
/2015

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

FAPESP (Bolsa 
Mestrado MS, 
BOLSA NO PAIS-
MS-II) Processo: 
n° 2015/10417-1

R$ 
43.968

Responsavel

GEOCRONOLOGIA DAS 
COBERTURAS SUPERFICIAIS 
EM BAIXOS TERRACOS 
FLUVIAIS, MARINHOS E 
FLUVIO-MARINHOS NA FOZ 
DAS BACIAS DO RIBEIRA DE 
IGUAPE-SP E DO RIO 
PARAIBA DO SUL-RJ: 
FLUTUACOES CLIMATICAS 
HOLOCENICAS NO... (Bolsa 
de Doutorado)

01/05
/2016

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2019

FAPESP (Bolsa 
Doutorado DR, 
BOLSA NO PAIS-
DR-II) Processo: 
n° 2016/00382-9

R$ 
187.475

Responsavel

ESPACIALIZACAO E 
GEOCRONOLOGIA DAS 
COBERTURAS SUPERFICIAIS 
EM BAIXOS TERRACOS 
MARINHOS, FLUVIO-
MARINHOS E FLUVIAIS NA 
FOZ DAS BACIAS DOS RIOS 
ITAPOCU E ARARANGUA (SC), 
DECORRENTES DOS 
EPISODIOS DE... (Bolsa de 
Doutorado)

01/07
/2016

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2019

FAPESP (Bolsa 
Doutorado DR, 
BOLSA NO PAIS-
DR-II) Processo: 
n° 2016/08944-6

R$ 
105.591

Responsavel

ESPACIALIZACAO E 
GEOCRONOLOGIA DAS 
COBERTURAS SUPERFICIAIS 
EM TERRACOS MARINHOS, 
FLUVIO-MARINHOS E 
FLUVIAIS NO CONTEXTO DAS 
OSCILACOES CLIMATICAS, 
ASSOCIADAS AOS 
EPISODIOS DE 
TRANSGRESSAO E 
REGRESSAO MARINHA...

01/07
/2016

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2018

FAPESP (Auxílio 
Pesquisa, 
AUXILIO-
PESQUISA) 
Processo: n° 2016
/05327-6

R$ 
194.933

Responsavel

GEOCRONOLOGIA DAS 
COBERTURAS SUPERFICIAIS 
EM BAIXOS TERRACOS E NA 
FOZ DA BACIA 
HIDROGRAFICA DO RIO 
JEQUITINHONHA (BA) 
RELACIONADA COM AS 
OSCILACOES CLIMATICAS DO 
HOLOCENO. (Bolsa de 
Mestrado)

01/09
/2016

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2018

FAPESP (Bolsa 
Mestrado MS, 
BOLSA NO PAIS-
MS-II) Processo: 
n° 2016/11006-8

R$ 
55.676

Responsavel

Visita técnica junto a 
Universidade de Coimbra e 
Universidade de Évora 
(Auxílio Viagem)

01/02
/2017

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

FAEPEX (Auxilio 
part. Reunião)

R$ 
3.500

Responsavel
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EVOLUCAO 
GEOMORFOLOGICA DE 
BAIXOS TERRACOS FLUVIAIS 
E MEANDROS ABANDONADOS 
DE SEGMENTO ALUVIAL DO 
RIO JACARE-GUACU (SP) 
(Bolsa de Doutorado)

01/03
/2017

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2020

FAPESP (Bolsa 
Doutorado DR, 
BOLSA NO PAIS-
DR-II) Processo: 
n° 2016/24390-0

R$ 
165.098

Responsavel

GEOCRONOLOGIA DE 
COBERTURAS SUPERFICIAIS 
EM NIVEIS DE BAIXOS 
TERRACOS NA FOZ DOS RIOS 
UNA/PARDO (BA), 
RELACIONADOS A 
TRANSGRESSOES E 
REGRESSOES MARINHAS, 
ASSOCIADAS A PULSACOES 
CLIMATICAS HOLOCENICAS 
(Bolsa de Doutorado)

01/03
/2017

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2020

FAPESP (Bolsa 
Doutorado DR, 
BOLSA NO PAIS-
DR-II) Processo: 
n° 2016/21335-9

R$ 
165.163

Responsavel

XVII SIMPOSIO BRASILEIRO 
DE GEOGRAFIA FISICA 
APLICADA E I CONGRESSO 
NACIONAL DE GEOGRAFIA 
FISICA (Auxílio organização 
de reunião)

01/06
/2017

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

FAPESP (Auxilio 
organiz reunião, 
AUXILIO-
ORGANIZACAO-
REUNIAO) 
Processo: n° 2017
/02053-5

R$ 
87.838

Responsavel

TRANSGRESSOES E 
REGRESSOES MARINHAS 
ASSOCIADAS AS PULSACOES 
CLIMATICAS HOLOCENICAS: 
ESPACIALIZACAO E 
GEOCRONOLOGIA DE 
COBERTURAS SUPERFICIAIS 
EM TERRACOS FLUVIAIS, 
FLUVIOMARINHOS E 
MARINHOS NO LITORAL...

01/08
/2018

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2020

FAPESP (Auxílio 
Pesquisa, 
AUXILIO-
PESQUISA) 
Processo: n° 2018
/07271-3

R$ 
186.235

Responsavel

COBERTURAS SUPERFICIAIS 
EM BAIXOS TERRACOS 
MARINHOS E FLUVIO-
MARINHOS NA PLANICIE 
COSTEIRA DO RIO PARAIBA 
DO SUL: GEOCRONOLOGIA E 
OS IMPACTOS DECORRENTES 
DA CONSTRUCAO DO PORTO 
DO ACU/RJ.

01/11
/2018

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2021

FAPESP (Bolsa 
Doutorado DR, 
BOLSA NO PAIS-
DR-I) Processo: 
n° 2017/26876-0

R$ 
165.165

Responsavel

GEOCRONOLOGIA DE 
COBERTURAS SUPERFICIAIS 
EM NIVEIS DE BAIXOS 
TERRACOS, RELACIONADOS 
AS TRANSGRESSOES E 
REGRESSOES MARINHAS, 
ASSOCIADAS AS PULSACOES 
CLIMATICAS HOLOCENICAS, 
NO BAIXO CURSO DO RIO...

01/07
/2019

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2022

FAPESP (Bolsa 
Doutorado DR, 
BOLSA NO PAIS-
DR-I) Processo: 
n° 2018/23828-8

R$ 
163.229

Responsavel
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PULSACOES CLIMATICAS 
ASSOCIADAS S 
TRANSGRESSOES E 
REGRESSOES MARINHAS NO 
HOLOCENO: 
GEOCRONOLOGIA DE 
COBERTURAS SUPERFICIAIS 
EM BAIXOS TERRACOS 
FLUVIAIS, FLUVIOMARINHOS 
E MARINHOS NO BAIXO 
CURSO DO RIO SAO...

01/08
/2019

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2021

FAPESP (Bolsa 
Mestrado MS, 
BOLSA NO PAIS-
MS-I) Processo: 
n° 2018/25249-5

R$ 
56.191

Responsavel

Fonte: SIPEX (PQ04)

4.3.2 - Projetos de Pesquisa sem financiamento

Título do Projeto Início Tipo de 
participação

Área Situação

Fundamentos teóricos e metodológicos para 
caracterização e mapeamento de geossistemas em 
perspectiva multiescalar: aplicações na região da 
Mantiqueira Meridional em sua porção mineira 
(Projeto de Pós-doutorado) (Pesquisa Básica)

01/01
/2014

Responsavel Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2015

Fonte: SIPEX (PQ05)

4.4 - Organização de Eventos Acadêmicos

4.4.1 - Organização de eventos científicos, culturais e artísticos
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PQ06) 

Comentários

Os eventos científicos relativos a atividades de pesquisa foram 
citados em atividades de Pós-graduação e graduação.

4.5 - Outras participações em eventos (Palestra, Conferência, Mesa-
Redonda e Seminário)
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4.5.1 - Participação no Brasil

Instituição Evento Data Título da Palestra Natureza 
da 
Participação

TIPO 
I/N

XI SINAGEO - 
Maringá

09
/2016

"Geomorfologia de sistemas 
fluviais e lacustres", XI 
SINAGEO

Mesa-Redonda N

SIMPEGEL - 
Marechal Candido 
Rondon

10
/2016

"Conferencia de Abertura - 
Geografia: Presente, passado 
futuro", 1 SIMPEGEL

Conferência N

UNICAMP XVII Simpósio 
Brasileiro de 
Geografia Física 
Aplicada e I 
Congresso Nacional 
de Geografia Física - 
Cmpinas

07
/2017

"Politicas de fomento em 
pesquisa científica e 
tecnológica", XVII Simpósio 
Brasileiro de Geografia Física 
Aplicada e I Congresso 
Nacional de Geografia Física

Mesa-Redonda N

URCA Simpósio Nacional 
de Geomorfologia 
(SINAGEO) - Crato

05
/2018

"Geomorfologia do 
Quaternário e Geocronologia", 
XII Simpósio Nacional de 
Geomorfologia (SINAGEO)

Mesa-Redonda N

workshop de 
geomorfologia e 
geoarqueologia do 
nordeste - Maceió

10
/2018

"Cronologia das coberturas 
superficiais em baixos 
terraços marinhos como 
geoindicadores de pulsações 
climáticas holocênicas", 1 
workshop de geomorfologia e 
geoarqueologia do nordeste

Conferência N

11
/2018

"Desafios no financiamento a 
pesquisa em Instituições de 
Ensino Superior no Brasil",

Palestra N

UESC 11
/2018

"Desafios à pesquisa em 
Instituições de Ensino 
Superior no Brasil",

Palestra N

UFPR 02
/2019

"A GEOGRAFIA NO SÉCULO 
XXI: MÉTODOS, TÉCNICAS E 
APLICAÇÕES",

Palestra N

04
/2019

"As politicas atuais das 
agências de fomento e a pós-
graduação",

Palestra N

UFC XVIII Simpósio 
Brasileiro de 
Geografia Física 
Aplicada - Fortaleza

06
/2019

"Potencialidades e desafios da 
geografia física brasileira nos 
estudos das mudanças 
ambientais globais", XVIII 
Simpósio Brasileiro de 
Geografia Física Aplicada

Conferência N

Fonte: SIPEX (PQ07)

4.5.2 - Participação no exterior
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PQ08)

4.6 - Outras atividades de Pesquisa, Culturais ou Artísticas
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4.6.1 - Outras atividades de Pesquisa, Culturais ou Artísticas

Destaca-se outras atividades de pesquisa desenvolvidas internacionalmente 
conforme a programação abaixo:

 

Universidade do Chile - Chile (2018)

SUPERVISORES: Prof. Dr.Hugo Romero Aravena (UC) / Profª Drª María Victoria Soto 
Bäuerle (UC) / Prof. Dr. Archimedes Perez Filho (UNICAMP) ATIVIDADES REALIZADAS: - 
Participação de seminário de investigação de alunos e professores da pós-graduação em 
Geografia da Universidad de Chile; - Trabalho de Campo para reconhecimento litológico 
de estruturas dobradas da Cordilheira da Costa, Pré Cordilheira dos Andes e Cordilheira 
dos Andes: sequências de rochas Graníticas, Vulcânicas, Sedimentares e Metamórficas; - 
Trabalho de Campo para reconhecimento do Graben e Horst dos Andes e Bacias 
Hidrográficas dos rios Maipo, Mopocho, Aconcagua, La Ligua, Choapa, Elqui, Santa 
Gracia, Limarí e Pachingo; - Trabalho de Campo para identificação dos níveis de terraços 
marinhos, fluviomarinhos e fluviais Miocênicos, Plio-Pleistocênicos e Holocênicos na foz do 
rio La Ligua, Choapa, Elqui, Pachingo e Limarí; - Trabalho de Campo para identificação de 
paleoleitos fluviais/cascalheiras aluviais do rio Elqui; - Trabalho de Campo para 
reconhecimento de estrias glaciais na Cordilheira dos Andes suscitadas durante o Último 
Máximo Glacial; - Trabalho de Campo para reconhecimento da morfologia das Morainas 
(massas entremeadas de materiais grossos e finos, suscitadas pelo deslocamento da 
neve); - Identificação de pedimentos e leques aluviais da Cordilheira da Costa; - Trabalho 
de Campo para reconhecimento da Bacia Cenozóica de Tongoy-Limari e cordões 
litorâneos adjacentes a linha praial atual; - Reconhecimento de 5 níveis de terraços 
marinhos Holocênicos e Pleistocênicos da Península de Tongoy soerguidos por atividades 
tectônicas; - Identificação de linhas de conchais intercaladas por cascalhos marinhos da 
Bahía de Tongoy; - Reconhecimento de condições climáticas semiáridas em encostas 
litorâneas e montanhosas.- Reconhecimento das áreas inundadas pelo Tsunami em 
Coquimbo, La Serena e Península de Tongoy, resultante do terremoto de 16 de Setembro 
de 2015 (8,4 graus Escala Richter).

 

Universidade de Évora - Protugal (2018)
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SUPERVISORES: Prof. Dr. António Antunes Martins (UE) / Prof. Dr. Archimedes Perez 
Filho ----ATIVIDADES REALIZADAS: Discussões comparativas de Perfis Longitudinais, 
curvas de melhores ajustes e Knick Points em climas temperado e tropical, rios Araranguá 
(SC) e Itapocu (SC) e afluentes do rio Tejo; -- Reconhecimento da técnica de cálculo da 
taxa de incisão e agradação a partir do Perfil Longitudinal; -- Análise de perfis relíquias e 
elaboração de gráficos de dispersão; -- Trabalho de campo para reconhecimento do 1º e 
2º nível das superfícies de erosão do Alentejo; -- Trabalho de campo para reconhecimento 
do Maciço Ibérico, constituído por Granitos, Gnaisses, Xistos, Calcários e Mármores. Para 
Serra de Ossa, relevos residuais de resistência, testemunhos de aplainamentos das 
superfícies de erosão; -- Análise do comportamento da rede de drenagem no Quaternário 
(afluentes do Tejo) em relação à dissecação promovida nas superfícies de erosão do 
Terciário; -- Reconhecimento das cristas de quartzito, relevos residuais de resistência 
litológica, relacionados a eventos deformacionais e a serra de São Mamede (estrutura de 
Quartzito dobrada); -- Trabalho de campo para reconhecimento do Tálus da Serra de 
Mamede e das dobras sinclinais das Portas de Ródão; -- Análise de perfis topográficos 
transversais do vale do rio do Tejo no contexto da paisagem quaternária para 
reconhecimento dos níveis de embutimentos das superfícies erosivas do Alentejo, 
associados aos níveis de terraços; -- Reconhecimento dos conhais (seixos grosseiros do 
antigo leito do Tejo); -- Trabalho de campo para identificação de cascalheiras provenientes 
de paleocanais entrelaçados e seis níveis de terraços fluviais do rio do Tejo no contexto 
das oscilações climáticas e uplift regional; -- Análise da gênese e idades obtidas por 
datações LOE dos seis níveis de terraços fluviais do rio Tejo; -- Reconstituição evolutiva do 
vale do Tejo com base nas idades absolutas (LOE)

 

Universidade do Porto - Portugal (2017)

SUPERVISORES: Prof. Dr. António Alberto Teixeira Gomes (UP) / Prof. Dr. Archimedes 
Perez Filho (UNICAMP) ------ATIVIDADES REALIZADAS: Discussões metodológicas e 
comparativas de saturação de minerais para datação por Luminescência Opticamente 
Estimulada (LOE): usando como dosímetros o quartzo e o feldspato-K; ------ Discussões 
metodológicas e comparativas referentes à gênese de terraços fluviais e marinhos 
localizados em climas Temperado e Tropical; ------ Discussões metodológicas e 
comparativas entre as idades absolutas de terraços fluviais e marinhos obtidas por LOE, 
localizados em climas Temperado e Tropical; ------ Trabalho de Campo para 
reconhecimento de terraços fluviais, marinhos e depósitos eólicos na Foz do Rio Douro, no 
Porto; ------ Reunião final para análise do trabalho desenvolvido bem como planificação da 
colaboração científica futura.

 

Universidade de Coimbra - Portugal (2017)

SUPERVISORES: Prof. Dr. Lúcio Cunha (UC) / Prof. Dr. Archimedes Perez Filho 
(UNICAMP). ------ ATIVIDADES REALIZADAS: Trabalho de Campo para reconhecimento 
de Tufos Calcários; ------ Trabalho de Campo para reconhecimento dos Cânions do Rio 
dos Mouros em Conimbriga; ------ Trabalho de Campo para reconhecimento de Buracas no 
Maciço do Cipó; ------ Trabalho de Campo para reconhecimento de relevo Cárstico na 
nascente do Rio dos Anços; ------ Reunião final para análise do trabalho desenvolvido bem 
como planificação da colaboração científica futura.
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SUPERVISORES: Prof. Dr. Pedro Manuel Rodrigues Roque Proença e Cunha (UC) / Prof. 
Dr. Archimedes Perez Filho (UNICAMP). ------ ATIVIDADES REALIZADAS: Discussões 
metodológicas e comparativas de saturação de minerais para datação por Luminescência 
Opticamente Estimulada (LOE): usando como dosímetro o quartzo e feldspato-K; ------ 
Análise de amostras com medições LOE; paleodose média e idades; curvas de calibração 
e histogramas com a variação das doses entre as alíquotas analisadas, concentrações 
medidas dos isótopos radioativos 232Th, 238U+235U, 40K, utilizados para calcular a dose 
anual; ------ Visita ao Laboratório de Preparação de amostras para datação LOE, bem 
como a outros Laboratório do Departamento de Ciências da Terra da Universidade de 
Coimbra; ------ Trabalho de campo no rio Mondego, para observação de características 
geomorfológicas e sedimentares, dos registros modernos e do Pleistoceno (terraços 
fluviais); ------ Reconhecimento de campo na serra de Lousã, para a identificação de 
aspectos geomorfológicos em serras formadas por rochas metamórficas, bem como o 
respectivo sopé; identificação de falhas com expressão no relevo; ------ Trabalho de campo 
para reconhecimento de eventos deformacionais, terraços marinhos e depósitos eólicos na 
zona costeira da Figueira da Foz; ------ Reuniões para fins comparativos entre as idades de 
terraços fluviais e marinhos localizados em climas temperado e tropical; ------ Reunião final 
para análise do trabalho desenvolvido bem como planificação da colaboração científica 
futura.

SUPERVISORES: Prof. Dr. Pedro Manuel Rodrigues Roque Proença e Cunha 
(Universidade de Coimbra) / Prof. Dr. Archimedes Perez Filho (UNICAMP) / Prof. Dr. 
António Antunes Martins (Universidade de Évora); / Prof. Dr. Silvério Figueiredo (Instituto 
Politécnico de Tomar) / Prof. Dr. Telmo Perereira (Universidade do Algarve); ------ 
ATIVIDADES REALIZADAS NA PENÍNSULA DE PENICHE: ----- Realização de trabalhos 
de reconhecimento geomorfológico e geológico de campo, sob a coordenação do Prof. Dr. 
Pedro M. R. Proença e Cunha; ----- Levantamento topográfico dos níveis de terraços 
marinhos (plataformas de abrasão) por GPSRTK, com posterior processamento dos 
dados, sob a coordenação do Prof. Dr. António Antunes Martins (Universidade de Évora); 
----- Levantamento Aerofotogramétrico por Drone, com posterior processamento dos 
dados. Reconhecimento morfológico vertical das arribas calcárias e elaboração de Modelo 
Digital de Elevação a partir das imagens adquiridas por Drone; ----- Pesquisa e coleta de 
materiais arqueológicos nas coberturas sedimentares das cavidades talhadas pelo mar 
(Gruta da Furninha e Cova de Dominique) nas arribas de calcário a 15 m de altitude (fauna 
fóssil de vertebrados, artefatos líticos associados a indústria mustierense do Paleolítico 
Médio e Plistocenico Superior). Estas atividades foram acompanhadas pelo Prof. Dr. 
Silvério Figueiredo (Instituto Politécnico de Tomar) e Prof. Dr. Telmo Perereira 
(Universidade do Algarve).
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SUPERVISORES: Prof. Dr. Pedro Manuel Rodrigues Roque Proença e Cunha (UC) / Prof. 
Dr. Archimedes Perez Filho (UNICAMP) / Prof. Dr. António Antunes Martins (UEa); / Prof. 
Dr. Silvério Figueiredo (IPT) / Prof. Dr. Telmo Perereira (UA); ------ ATIVIDADES 
REALIZADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE TERRAÇOS MARINHOS E COLETAS PARA 
DATAÇÃO NA PENÍNSULA DE PENICHE: ----- Reconhecimento do assoreamento 
promovido pela deriva litorânea na Península de Baleal e calcários do Jurássico Médio, 
costa Ocidental de Portugal Central; ----- Reconhecimento de rochas calcárias e calcários 
argilosos do Jurássico Inferior na Península de Peniche, com pendor para SW no setor NE 
e com pendor para SE a ESE no setor SE, afetadas por falhas com direções WNW-ESSE, 
NW-SE e NE-SW; ----- Reconhecimento geológico da Ilha da Papoa, brecha vulcânica com 
idade provável do Cretácico final; ---- Reconhecimento das arribas calcárias e praias 
encastradas do Cabo Carvoeiro; ----- Identificação de coberturas sedimentares 
siliciclásticas pouco consolidadas com areias muito grosseiras sobre superfícies de 
abrasão marinha, correspondentes aos depósitos de antigas praias e depósitos de 
terraços marinhos; ----- Reconhecimento de terraços marinhos/superfícies de abrasão 
marinha na Península do Peniche localizadas a 33-36m acima do atual nível relativo do 
mar, associada a incursão marinha de 40m há ca. 3,7 milhões de anos, 24-28 m prov. 
associada ao episódio transgressivo do MIS5 (126.000 anos A.P.), 15-19 m associada 
prov. ao episódio transgressivo do MIS7 (200.000 anos A.P.) e 4-7m acima no atual nível 
relativo do mar, associada ao episódio transgressivo do MIS9 (340.000 Anos A.P.); ----- 
Coletas de amostras para datação por Ressonância de spin electrónica (ESR) e por LOE 
nas areias muito grosseiras sobre as superfícies de abrasão marinha para obter a idade de 
formação dos terraços e episódios transgressivos na costa central de Portugal.

 

4.7 - Prêmios, homenagens e distinções recebidas, decorrentes das 
atividades de pesquisa, culturais ou artísticas

4.7.1 - Listagem dos prêmios, homenagens e distinções recebidas

Prêmios/Distinções Agência/Entidade Data
Prêmio de reconhecimento acadêmico "Zeferino 
Vaz" área de Geociências - 2015

UNICAMP 2015

Homenagem aos 20 anos PPGEO UNICAMP Programa de Pós-Graduação em 
Geografia (UNICAMP)

2017

Homenagem da Diretoria da ANPEGE Associação Nacional de Pesquisa e Pós-
Graduação em Geografia

2019

Fonte: SIPEX (PQ10)

Comentários

O texto da homenagem prestada pelo Programa de Pós-graduação 
em Geografia encontra-se em anexo.

4.8 - Informações Complementares

4.8.1 - Informações Complementares

4.9 - Autoavaliação das Atividades de pesquisa, culturais ou artísticas
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4.9.1 - Campo para autoavaliação

Destacamos as atividades de pesquisa realizadas na pós-graduação, por meio 
do grupo de trabalho constituido no laboratório de Geomorfologia, composto 
por alunos de pós-graduação (mestrado, doutorado e pós-doutorado), todos 
bolsistas da FAPESP e com recursos advindos dos projetos de pesquisa 
financiados por diferentes órgãoes de fomento, totalizando no período do 
presente relatório cerca de 3,3 milhores de reais. Destaca-se também o 
resultado as pesquisas por meio de publicações em periódicos nacionais e 
internacionais da área
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5 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO E DE INTERAÇÃO COM A SOCIEDADE

5.1 - O docente realizou atividade de assessoria específica no artigo 15º 
da Deliberação CONSU-A-02/2001.

5.1.1 - O docente realizou atividade de assessoria específica no artigo 15º da 
Deliberação CONSU-A-02/2001.

sim ( ) não (X)

5.2 - Consultoria e assessoria para instituições

5.2.1 - Consultoria e/ou assessoria à agência de fomento à pesquisa e ao ensino

Tipo de Atividade/descrição Agência/Instituição Período
Consultor Ad Hoc/Avaliação de Projetos de Pesquisa. CNPq - Conselho Nacional 

de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico
/Departamento de 
Geografia

Início: 01
/02/2000. 
Situação: 
Em 
andamento.

Consultor Ad Hoc/Avaliação de Projetos de Pesquisa e 
Bolsas de Fomento.

FAPESP - Fundação de 
Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo
/Departamento de 
Geografia

Início: 01
/02/2001. 
Situação: 
Em 
andamento.

Assessor Ad Hoc/Avaliação de Projetos de Pesquisa. CAPES - Coordenação do 
Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior

Início: 01
/03/2005. 
Situação: 
Em 
andamento.

Membro de Comitê Assessor/Membro do Comitê de 
Avaliação de Bolsas de Mestrado

FAPESP - Fundação de 
Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo

Início: 01
/03/2006. 
Situação: 
Em 
andamento.

Membro de Comitê Assessor/Comitê Assessor de 
Avaliação de Curso de pós-Graduação - Curso de 
geografia

CAPES - Coordenação do 
Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior

Início: 01
/08/2005. 
Situação: 
Em 
andamento.

Assessor Ad Hoc/Assessor AD HOC CNPq. Finalidade: 
Avaliação de projetos de pesquisa e bolsas de fomento.

CNPq - Conselho Nacional 
de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico

Início: 01
/01/2009. 
Situação: 
Em 
andamento.

Membro de Comitê Assessor/(ASSESSORIA) FAPESP 
(Fundação de amparo a pesquisa do estado de SP) - 
Membro da Coordenação - Área de Geociências. 
Finalidade: Coordenador da Área de Geociências.

FAPESP - Fundação de 
Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo

Início: 01
/01/2009. 
Situação: 
Em 
andamento.

Consultor Ad Hoc/(CONSULTORIA) Consultor AD HOC 
FAPESP. Finalidade: Avaliação de projetos de pesquisa 
e bolsas de fomento.

FAPESP - Fundação de 
Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo

Início: 01
/01/2009. 
Situação: 
Em 
andamento.

Fonte: SIPEX (EXT01)
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5.2.2 - Consultoria e/ou assessoria a órgãos públicos municipais/estaduais
/federais
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT02)

5.2.3 - Consultoria e/ou assessoria a empresas públicas ou privadas e outras 
organizações
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT03)

5.3 - Atividades de ensino de extensão

5.3.1 - Cursos ou disciplinas de extensão
Sem dados para este Indicador. Fonte: EXTECAMP (EXT04)

5.3.2 - Orientações de alunos de especialização em trabalho de final de curso
Sem dados para este Indicador. Fonte: EXTECAMP (EXT13)

5.4 - Atividades de Ensino fora da Unicamp

5.4.1 - Atividades de Ensino fora da Unicamp

5.5 - Projetos

5.5.1 - Projetos de Extensão
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT06)

5.6 - Atividades de assessoria acadêmica

5.6.1 - Atividades como editor ou membro de conselho/corpo editorial de 
periódicos
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT07) 

Comentários

Editor chefe da revista brasileira de Geomorfologia e membro do 
conselho científico e Ad-Hoc de vários periódicos nacionais.

5.6.2 - Atividades eventuais de editoria, curadoria
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT08)

5.6.3 - Arbitragem de artigos
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT09) 

Comentários

Atividade realizada semanalmente como membro coordenador da 
área de Geociências na FAPESP e CA/SA CNPq.

5.6.4 - Revisão técnica de livros
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT10)
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5.6.5 - Pareceres
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT14)

5.7 - Convênios

5.7.1 - Executor de convênios
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT11) 

Comentários

Membro designado como executor do convenio realizado entre o 
Instituto de Geociência-UNICAMP e a Universidade Federal do Oeste 
da Bahia. 2019.

5.8 - Outras atividades de extensão e interação com a sociedade

5.8.1 - Outras atividades de extensão e interação com a sociedade
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT12)

5.9 - Informações Complementares

5.9.1 - Informações relevantes não contempladas nos itens anteriores.

5.10 - Autoavaliação das atividades de Extensão e Interação com a 
Sociedade

5.10.1 - Neste tópico o docente deve realizar uma análise das contribuições 
decorrentes do seu trabalho relacionados com as atividades de Extensão e de 
Interação com a Sociedade

Tendo em vista que as atividades no período se concentraram em pesquisa e 
ensino e devido minha participação como membro coordenador de significativos 
órgãos de fomento à pesquisa no estado de São Paulo e no Brasil (FAPESP e 
CNPq), com atividades semanais, não foi possivel disponibilizar carga horária 
voltada a projetos de extensão cujos resultados teriam aplicação mais imediata 
a sociedade.
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6 - ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA

6.1 - Atividades de assistência na área de Saúde

6.1.1 - Atividades de assistência na área de Saúde
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (AS01)

6.2 - Informações Complementares

6.2.1 - Outras atividades de assistência

6.3 - Autoavaliação

6.3.1 - Autoavaliação
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7 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO

7.1 - No âmbito do Departamento

7.1.1 - Atividades administrativas e de gestão no âmbito do Departamento

Descrição (Natureza) Período Fonte
Vice-Chefe do Departamento de Geografia
(Vice-Chefe de Departamento)

Início :01/11/2014. Situação: Em 
andamento.

SIPEX

Chefe de Departamento no(a) 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA

Início: 04/11/2016. Situação: Concluído. 
Data de Conclusão: 31/10/2017

DGRH

Chefe de Departamento no(a) 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA

Início: 01/11/2017. Situação: Concluído. 
Data de Conclusão: 31/12/2017

DGRH

Chefe de Departamento no(a) 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA

Início: 01/01/2018. Situação: Concluído. 
Data de Conclusão: 03/10/2018

DGRH

Fonte: DGRH/SIPEX (ADG01)

7.2 - No âmbito da Unidade

7.2.1 - Atividades administrativas e de gestão no âmbito de Unidade
Sem dados para este Indicador. Fonte: DGRH/SIPEX (ADG02) 

Comentários

Membro da congregação do Instituto de Geociências entre 2016 e 
2018.

7.3 - No âmbito de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa, 
comissões e conselhos relacionados com estes órgãos

7.3.1 - Atividades administrativas e de gestão no âmbito dos Centros e Núcleos 
Interdisciplinares de Pesquisa
Sem dados para este Indicador. Fonte: DGRH/SIPEX (ADG03) 

Comentários

Membro do conselho científico do CEPAGRI/UNICAMP.

7.4 - No âmbito da Universidade
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7.4.1 - Atividades administrativas e de gestão no âmbito da Universidade

Descrição (Natureza) Período Fonte
COORDENADOR(Outra) Início :01/07/1999. Situação: 

Em andamento.
SIPEX

Coordenador do Laboratorio de Geomorfologia - 
Instituto de Geociencias(Outra)

Início :01/07/1998. Situação: 
Em andamento.

SIPEX

Membro do Conselho Científico do CEPAGRI(Outra) Início :01/11/1998. Situação: 
Em andamento.

SIPEX

Assessor ad hoc(Outra) Início :01/02/1995. Situação: 
Em andamento.

SIPEX

Assessor ad hoc(Outra) Início :01/08/1994. Situação: 
Em andamento.

SIPEX

Assessor ad hoc(Outra) Início :01/02/1996. Situação: 
Em andamento.

SIPEX

Assessor *Ad Hoc*(Outra) Início :01/03/1990. Situação: 
Em andamento.

SIPEX

Assessor ad hoc(Outra) Início :01/01/1994. Situação: 
Em andamento.

SIPEX

Assessor ad hoc(Outra) Início :01/06/1994. Situação: 
Em andamento.

SIPEX

Assessor *Ad Hoc*(Outra) Início :01/03/1987. Situação: 
Em andamento.

SIPEX

Fonte: DGRH/SIPEX (ADG04)

7.5 - No âmbito externo à Unicamp, no Brasil ou no Exterior

7.5.1 - Atividades administrativas e de gestão fora da Universidade

Descrição (Natureza) Entidade/Instituição Período
Coordenador da Área de Geociências na 
FAPESP.(Coordenador de Programa)

Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São 
Paulo

Início :01/01/2007. 
Situação: Em 
andamento.

Fonte: SIPEX (ADG05)

7.6 - Participação em bancas examinadoras

7.6.1 - Participação em bancas examinadoras
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Nome do 
candidato

Instituição Natureza Tipo de 
Participação

Data 
da 
Banca

Ester 
Limonard

UFF Concurso para 
provimento de Cargo de 
Professor Titular

Titular 01/09
/2017

Laerte G 
Ferreira

Universidade Federal de 
Goiás

Concurso para 
provimento de Cargo de 
Professor Titular

Titular 22/06
/2017

Universidade Federal do Rio 
de Janeiro

Concurso para 
provimento de Cargo de 
Professor Titular

Presidente 01/01
/2015

Carlos 
Alberto 
Franco da 
Silva

UFF Concurso para 
provimento de Cargo de 
Professor Titular

Titular 26/08
/2017

Willian 
Rodrigues 
Ferreira

Universidade Federal de 
Uberlândia

Concurso para 
provimento de Cargo de 
Professor Titular

Titular 18/08
/2016

Silvio Carlos 
Rodrigues

Universidade Federal de 
Uberlândia

Concurso para 
provimento de Cargo de 
Professor Titular

Titular 10/10
/2018

Vania Silva 
Rosolen

Instituto de Geociências e 
Ciências Exatas - UNESP - 
Rio Claro

Concurso de Livre 
Docência

Titular 04/11
/2019

Fonte: SIPEX (ADG06)

Comentários

Observação: Exitem participações em bancas listadas no sipex bem 
como no Lattes que não foram transferidas para o relatório de 
atividade docente, sendo estas listadas abaixo. 

PEREZ FILHO, ARCHIMEDES. Participação de banca de concurso de 
Livre-docência de Fabricio Gallo. 2019. Universidade Estadual 
Paulista. 

PEREZ FILHO, ARCHIMEDES. Participação de banca de concurso de 
Livre-docência de Lindon Fonseca Matias. 2018. Universidade 
Estadual de Campinas. 

PEREZ FILHO, ARCHIMEDES. Participação de banca de concurso de 
Livre-docência de Marcio Cataia. 2018. Universidade Estadual de 
Campinas. 

PEREZ FILHO, ARCHIMEDES. Participação de banca de concurso de 
Livre-docência de Maria Tereza Duarte Paes. 2018. Universidade 
Estadual de Campinas. 

OLIVEIRA, R. L. P.; OLIVEIRA, M. P. P.; PEREZ FILHO, ARCHIMEDES; 
CROCHIK, J. L.; BARREIRO, J. C.. Comissão julgadora do concurso 
de títulos e provas para provimento de cargo de professor titular de 
Sonia Maria Vanzella Castellar. 2018. Universidade de São Paulo. 

OLIVEIRA, R. L. P.; OLIVEIRA, M. P. P.; PEREZ FILHO, ARCHIMEDES; 
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OLIVEIRA, R. L. P.; OLIVEIRA, M. P. P.; PEREZ FILHO, ARCHIMEDES; 
CROCHIK, J. L.; BARREIRO, J. C.. Comissão julgadora do concurso 
de títulos e provas para provimento de cargo de professor titular de 
Leny Magalhães Mrech. 2018. Universidade de São Paulo. 

OLIVEIRA, R. L. P.; OLIVEIRA, M. P. P.; PEREZ FILHO, ARCHIMEDES; 
CROCHIK, J. L.; BARREIRO, J. C.. Comissão julgadora do concurso 
de títulos e provas para provimento de cargo de professor titular de 
Felipe Chibás Ortiz. 2018. Universidade de São Paulo. 

PEREZ FILHO, ARCHIMEDES. Participação em banca de concurso 
para professor titular de Andre Roberto Martin. 2017. Universidade 
de São Paulo. 

PEREZ FILHO, ARCHIMEDES. Participação em banca de concurso 
para professor titular de Luis Antonio Bittar Venturi. 2017. 
Universidade de São Paulo. 

PEREZ FILHO, ARCHIMEDES. Participação em banca de concurso 
para professor titular de Antônio Carlos Colangelo. 2017. 
Universidade de São Paulo. 

PEREZ FILHO, ARCHIMEDES. Participação em banca de concurso 
para professor titular de Renato Fontes Guimarães. 2017. 
Universidade de Brasília. 

CASTRO, I. E.; ROSS, J. L. S.; VASCONCELOS, P.; SPOSITO, M. I. 
B.; PEREZ FILHO, ARCHIMEDES. Comissão julgadora do concurso de 
títulos e provas para provimento de cargo de professor titular de 
Nelson Ferreira Fernandes. 2015. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. 

CASTRO, I. E.; ROSS, J. L. S.; VASCONCELOS, P.; PEREZ FILHO, 
ARCHIMEDES; SPOSITO, M. E. B.. Comissão julgadora do concurso 
de títulos e provas para provimento de cargo de professor titular de 
Marcelo Lopes de Souza. 2015. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. 

CASTRO, I. E.; ROSS, J. L. S.; VASCONCELOS, P.; SPOSITO, M. E. 
B.; PEREZ FILHO, ARCHIMEDES. Comissão julgadora do concurso de 
títulos e provas para provimento de cargo de professor titular de 
Josilda Rodrigues da Silva Moura. 2015. Universidade Federal do Rio 
de Janeiro. 

CASTRO, I. E.; ROSS, J. L. S.; SPOSITO, M. E. B.; PEREZ FILHO, 
ARCHIMEDES; VASCONCELOS, P.. Comissão julgadora do concurso 
de títulos e provas para provimento de cargo de professor titular de 
Paulo Cesar da Costa Gomes. 2015. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. 

7.7 - Autoavaliação das atividades administrativas e de gestão
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7.7.1 - Destacar a contribuição das atividades desenvolvidas no âmbito da 
Unicamp e fora dela

Tendo em vista o conjunto das atividades desenvolvidas no período, 
consideramos que a gestão em órgão de fomento foram fundamentais para a 
compreenção de nossa parte para o entendimento  da política científica e 
tecnologica no ambito nacional e estadual voltada a ciência e tecnologia.
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DADOS QUANTITATIVOS

Graduação
Total do 
docente

Média anual do 
docente

Média anual da 
unidade

Disciplinas
/Turmas

6 1,20 3,01

Alunos 102 20,40 79,29

Nro. de Horas 171,00 34,20 153,76

Pós-Graduação Stricto Sensu

Programas de Pós-Graduação Credenciado: 1

Total do 
docente

Média anual do 
docente

Média anual da 
unidade

Disciplinas
/Turmas

15 3,00 1,93

Alunos 71 14,20 18,28

Nro. de Horas 735,00 147,00 74,44

Pós-Graduação Lato Sensu
Total do 
docente

Média anual do 
docente

Média anual da 
unidade

Disciplinas
/Turmas

0 0,00 0,03

Alunos 0 0,00 1,05

Nro. de Horas 0,00 0,00 0,74

Orientação ou Coorientação/Supervisão
Concluídos Média anual 

do docente
Média da 
unidade

Em 
andamento

Média da 
unidade

Pós-Doutorado 2 0,40 0,05 (*) (*)

Doutorado 8 1,60 0,57 4 3,96

Mestrado 4 0,80 0,70 1 2,67

Lato Sensu 0 0,00 0,00 (*) (*)

Bolsas de Iniciação 
Científica

3 0,60 0,96 (*) (*)

PED 9 1,80 2,09 (*) (*)

PAD 4 0,80 2,71 (*) (*)
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Produção Intelectual, Artística e Cultural
Tipo de produção Total do 

docente
Média anual 
do docente

Média da 
unidade

01.01-Artigos publicados em periódicos 
especializados arbitrados de circulação internacional

14 2,80 1,70

01.02-Artigos publicados em periódicos 
especializados arbitrados de circulação nacional

7 1,40 0,40

02.01-Trabalhos Completos publicados em anais de 
congresso Internacional

5 1,00 0,68

02.02-Trabalhos Completos publicados em anais de 
congresso Nacional

12 2,40 0,60

02.03-Resumos publicados em anais de congresso 
Internacional

3 0,60 1,01

02.04-Resumos publicados em anais de congresso 
Nacional

1 0,20 0,94

03.02-Resumos publicados em periódicos 
especializados de circulação internacional

1 0,20 0,02

05.03-Trabalhos completos aceitos para publicação 
em anais de Congresso internacional

1 0,20 0,00

05.04-Trabalhos completos aceitos para publicação 
em anais Congresso nacional

1 0,20 0,01

06.01-Trabalhos apresentados em eventos científicos 
internacionais (oralmente)

6 1,20 1,01

06.02-Trabalhos apresentados em eventos científicos 
internacionais (posters)

3 0,60 0,13

07.01-Trabalhos apresentados em eventos científicos 
nacionais (oralmente)

6 1,20 0,67

08.05-Outros livros 1 0,20 0,08

14.02-Capítulos de livros publicados 6 1,20 0,51

14.03-Capítulos de livros aceitos para publicação 2 0,40 0,03

Projetos com financiamento (participação como Responsável ou 
Participante)

Concluídos Em andamento
Pesquisa 14 8

Ensino de graduação 1 0

Ensino de pós-graduação 14 8
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Participação como Membro de Bancas
Na Universidade Defesa de Dissertação de Mestrado 10

Na Universidade Defesa de Qualificação de Doutorado 11

Na Universidade Defesa de Qualificação de Mestrado 5

Na Universidade Defesa de Tese de Doutorado 16

Na Universidade Exame de qualificação Geral (DOUTORADO) 1

Na Universidade Exame de qualificação Geral (MESTRADO) 2

Outras Instituições Doutorado fora da Unicamp 5

Outras Instituições Exame de qualificação Geral (MESTRADO) 1

Outras Instituições Mestrado fora da Unicamp 3

Atividades de Extensão e Interação com a Sociedade
Pareceres/Assessoria a agências de fomento 8

Atividades de administração
Concluídas Total de meses

(Concluídas)
Em 
Andamento

Total de Meses(Em 
Andamento)

No 
Departamento

3 23 1 60

Na Unidade 0 0 0 0

Em Centros e 
Núcleos

0 0 0 0

Na 
Universidade

0 0 10 600

Fora da 
Universidade

0 0 1 60

Parâmetros das médias

Dados utilizados para os totais do docente desde: 01/11/2014
Intervalo coberto pelos totais do docente: 5,00 anos.
O cálculo das médias da Unidade considera um total de anos equivalente 
ao intervalo dos dados individuais, arredondado para cima, até o último 
ano completo.
Período para cálculo das médias da Unidade: 2015 a 2019.
Unidade: 22 - IG
Número de docentes/ano na Unidade: 56 (2015); 58 (2016); 58 (2017); 
55 (2018); 58 (2019); (considera todos os docentes vinculados à Unidade 
mesmo que não integralmente no período).

(*) Orientações em andamento não cobertas no relatório.
(**) Total de orientações atualmente em andamento dividido pelo número mais 
recente de docentes da Unidade.
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PARECER DA RELATOR DA(O) COMISSÃO DE GRADUAÇÃO

Conclusão: Aprovado

Comentários

No período de 01/11/2014 a 31/10/2019, o Professor Archimedes Perez Filho 
ministrou 6 turmas de disciplinas no ensino de graduação, e o seu 
comprometimento foi de 1,2 turmas em média por ano. Ministrou aulas para 102 
alunos no período, com número de horas anuais dedicadas ao ensino de 
graduação equivalente a 171 h, em média, superior à média da Unidade (152,24 
h). As disciplinas que o professor atuou foram GF506 - Geomorfologia (Climática e 
Litorânea), GF803 - Análise e Gestão de Bacias Hidrográficas e GF120 - Tópicos 
Especiais em Geografia, todas do curso de Geografia da Unicamp. Em adição, o 
Docente participou ativamente de atividades práticas de ensino, com orientação de 
Trabalho de Conclusão de Curso (5 alunos) e Iniciação Científica (1 aluno). Ainda 
como atividades de orientação, orientou 9 monitores PED e 4 monitores PAD.

No tocante às avaliações dos alunos sobre o conteúdo das disciplinas acima 
relacionadas e do desempenho do Professor no período deste relatório, estes 
aspectos têm sido considerados sistematicamente positivos. Como resultado do 
bom desempenho, o Professor Archimedes recebeu o Prêmio de reconhecimento 
acadêmico "Zeferino Vaz", área de Geociências, em 2015. Embora tenha tempo 
para a aposentadoria, o Professor (72 anos) preferiu manter suas atividades na 
Unicamp, com o objetivo de contribuir para a formação dos alunos dos cursos de 
graduação do Instituto de Geociências, conforme autoavaliação do Docente. 
Parabéns ao Professor Archimedes.

Sobre atividades administrativas ligadas ao ensino de graduação, vale destacar a 
participação do docente na organização do XVII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE 
GEOGRAFIA FISICA APLICADA E I CONGRESSO NACIONAL DE GEOGRAFIA 
FISICA (2017), a qual envolveu alunos de graduação e promoção de praticas de 
ensino na área de Geografia Física.

Com base no exposto, considero satisfatório o desempenho do Professor 
Archimedes Perez Filho nas atividades ligadas ao ensino de graduação e 
recomendo fortemente a aprovação do seu Relatório de Atividades Docente no 
período de 01/11/2014 a 31/10/2019.

 

Campinas, 3 de dezembro de 2019

Prof. Dr. Wanilson Luiz Silva

WANILSON LUIZ SILVA 
IG/DGRN - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS
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PARECER DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO

Conclusão: Aprovado

Comentários

 

O professor Archimedes Perez Filho desenvolveu de maneira satisfatória as atividades na
graduação e trouxe importantes contribuições para a formação dos alunos. Trata-se de um
docente com larga experiência em atividades da docência. No período analisado, ministrou
6 turmas de disciplinas no ensino de graduação, correspondendo a 1,2 turmas em média
por ano. Ministrou aulas para 102 alunos nas disciplinas GF506 - Geomorfologia (Climática
e Litorânea), GF803 - Análise e Gestão de Bacias Hidrográficas e GF120 - Tópicos
Especiais em Geografia, todas do curso de Geografia da Unicamp. Além disso, o docente
participou ativamente de atividades práticas de ensino, com orientação de Trabalho de
Conclusão de Curso (5 alunos) e Iniciação Científica (1 aluno). Ainda como atividades de
orientação, orientou 9 monitores PED e 4 monitores PAD.

 

Destaco, ainda, que o professor Archimedes desenvolveu atividades administrativas no
âmbito do ensino de graduação, principalmente a participação na organização do XVII
SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA FISICA APLICADA E I CONGRESSO
NACIONAL DE GEOGRAFIA FISICA (2017), importante congresso da temática
geográfica, evento que participam alunos de graduação e ocorrem promoção de práticas
de ensino na área de Geografia Física.

 

Diante do exposto, avalio que o Professor Archimedes Perez Filho desempenhou
satisfatoriamente as atividades associadas ao ensino de graduação. Nesse sentido, sou
favorável a aprovação do seu Relatório de Atividades Docente no período de 01/11/2014 a
31/10/2019.

 

VICENTE EUDES LEMOS ALVES 
IG/DGEO - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS
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PARECER DA RELATOR DA(O) COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Conclusão: Aprovado

Comentários

O professor ARCHIMEDES PEREZ FILHO, Matrícula 90964, demonstra grande 
dedicação ao curso de Pós-Graduação em Geografia, do Instituto de 
Geociências. Durante o período a que se refere o relatório (01/11/2014 a 31/10
/2019), ministrou por nove (9) vezes a disciplina GG023 (Estudos Dirigidos em 
Geografia); por duas (2) vezes as disciplinas GG044 (Fundamentos Teóricos-
Metodológicos da Abordagem Sistêmica Aplicada à Geografia e GG021) e 
GG021 (Tópicos Especiais), e por uma (1 vez) as Disciplinas GG057 (Métodos e 
Pesquisas em Trabalho de Campo) e GG01 (Relações Morfo-pedo-bio-climáticas 
no Território Brasileiro). Tem uma (1) orientações de mestrado e quatro (4) 
orientações de doutorado em andamento. No período teve quatro (4) 
orientações de mestrado e uma oito (8) orientação de doutorado defendidas. 
Dos seus orientandos de doutorado, 8 oito possuem ou receberam bolsas da 
doutorado da Fapesp e um (1) recebeu bolsa da Capes. Dos seus orientandos 
de mestrado, cinco (5) possuem ou receberam bolsas da Fapesp. No período 
recebeu dois (2) pós-doutorandos, sendo um (1) contemplado com bolsa PNPD-
Capes.

Participou como membro titular de vinte e cinco (25) bancas de defesa, das 
quais dez (10) foram de mestrado (4 como presidente e 6 como membro) e 
quinze (15) de doutorado (9 como presidente e 6 como membro). Quanto às 
bancas de exames de qualificação, participou ao todo de quinze (15) bancas, 
das quais seis (6) foram de mestrado (2 como presidente e 4 como membro) e 
nove (9) de doutorado (7 como presidente e 2 como membro)
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Quanto à sua produção acadêmica, o professor publicou vinte e um (21) artigos 
em periódicos científicos, dos quais 4 (quatro) em periódicos internacionais 
indexados, dezessete (17) em periódico nacional indexado; organizou um (1) 
livro em formato e-book, com indexação ISBN e disponibilizado online 
gratuitamente; publicou seis (6) capítulos de livros, além de ter dois (2) 
capítulos aceitos para publicação. Apresentou quinze (15) trabalhos em eventos 
acadêmicos, sendo nove (9) em eventos internacionais e seis (6) em eventos 
nacionais. Possui dezessete (17) trabalhos completos publicados em anais de 
eventos, dois quais cinco (5) internacionais e doze (12) nacionais. Participou de 
dez (10) eventos acadêmicos na condição de convidado, proferindo palestras e
/ou participando de mesas-redondas, promovendo o supracitado programa, 
bem como estabelecendo redes acadêmicas para si e para o Grupo de Pesquisa 
Análise Ambiental e Dinâmica Territorialque lidera desde 2003. Coordena(ou) 5 
(cinco) projetos em Editais Fapesp, dos quais três (3) são de Auxílio a Pesquisa 
e dois (2) realização de evento. Vale destacar que o montante de recursos 
advindos desses projetos chega próximo a R$750 mil. É Bolsista Produtividade 
1B do CNPq. Também obteve um (1) auxílio junto a Faepex-Unicamp para 
participação em reunião acadêmica. Teve nove (9) orientações PED. Organizou 
um (1) evento nacional realizado no Instituto de Geociências, com mais de mil 
participantes externos do Brasil e internacionais, o XVII Simpósio de Geografia 
Física Aplicada e 1º Congresso Nacional de Geografia Física, realizado em 2017. 
Tem emitido pareceres de vários periódicos nacionais. Merece destaque as 
parcerias internacionais realizadas com professores das universidades 
portuguesas (Universidade do Porto, Universidade de Coimbra e Universidade 
de Évora) e com a Universidade do Chile, em que esteve presente em todas 
elas, realizando atividades acadêmicas, como participação em seminários de 
pós-graduação e grupos de pesquisa, participação em trabalhos de campo e 
definição de publicação conjunta. A partir da produção apresentada no 
relatório, constata-se que o professor apresenta capilaridade em redes de 
investigação e pesquisa internacional, promovendo o programa de pós-
graduação a qual está credenciado.

Diante do exposto, avalio como altamente positiva a contribuição do professor 
Archimedes Perez Filho ao Pós-Graduação em Geografia, do Instituto de 
Geociências e recomendo a sua aprovação.

RAFAEL STRAFORINI 
IG/DGEO - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS
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PARECER DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Conclusão: Aprovado

Comentários

O professor ARCHIMEDES PEREZ FILHO, Matrícula 90964 é professor 
permanente do Programa de Pós-Graduação em Geografia do Instituto de 
Geociências. Durante o período a que se refere o relatório (01/11/2014 a 31/10
/2019) ministrou disciplinas regularmente; apresenta elevado número de 
orientações concluídas e em curso, dos quais quase todos com bolsa Fapesp. 
Tem publicado em importantes periódicos nacionais e internacionais; bem como 
participado em eventos nacionais i internacionais. Foi recentemente 
homenageado pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Geografia (ANPEGE) e participado de vários eventos como conferencista.

Vale destacar que no período o professor coordenou 3 projetos de pesquisa 
financiados pela fapesp, além de dois auxílios para realização de eventos pela 
mesma ageência. É Pesquisador Produtividade do CNPq PQ1B.

Realizou em 2017, no Instituto de Geociências, com apoio do Programa de Pós-
Graduação em Geografia, o mais importante evento da área, a saber: XVII 
Simpósio de Geografia Física Aplicada e 1º Congresso Nacional de Geografia 
Física.

Atua em importantes orgãos de fomento, como Fapesp, como presidente de 
área. 

 

Por esse motivo a Comissão de Pós-Graduação aprova o relatório do professor 
e do parecer emitido pelo relator.

RAFAEL STRAFORINI 
IG/DGEO - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS
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PARECER DA RELATOR DA(O) CONSELHO DEPARTAMENTAL / 
INTEGRADO

Conclusão: Aprovado

Comentários

Instituto de Geociências

Universidade Estadual de Campinas

 

PARECER

Assunto: Relatório de Atividades de Docente

Interessado: Prof. Dr. Archimedes Perez Filho

Período: 01/11/2014 a 31/10/2019

 

Trata-se do Relatório Quinquenal de Atividades do Professor Archimedes Perez

Filho, lotado no Departamento de Geografia, em regime de RDIDP. No período, o docente

exerceu de modo equilibrado atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração.

Destaco os seguintes itens no período em avaliação:

 

Ensino de Graduação e Pós-Graduação. Na graduação, ministrou disciplinas para 6

turmas do curso de Geografia da Unicamp (Geomorfologia, Análise e Gestão de Bacias

Hidrográficas, Tópicos Especiais em Geografia). Para um docente com tempo de serviço

público cumprido, é admirável verificar que ainda possui média de horas anuais dedicada

ao ensino de graduação superior à média do IG-UNICAMP. Na pós-graduação, ministrou

um total de 15 turmas nas disciplinas Estudos Dirigidos em Geografia, Fundamentos

Teóricos-Metodológicos da Abordagem Sistêmica Aplicada à Geografia, Métodos e

Pesquisas em Trabalho de Campo e Relações Morfo-pedo-bio-climáticas no Território

Brasileiro.

Formação de Recursos Humanos. Orientou trabalhos de Conclusão de Curso (5),

Iniciação Científica (1), Mestrado (4), Doutorado (8) e Pós-doutorado (2). Atualmente

orienta 4 alunos de Doutorado e 1 de Mestrado.
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Produção Científica. Publicou 21 artigos em periódicos científicos, dos quais 4 em

periódicos internacionais indexados; 6 capítulos de livros (além de 2 capítulos aceitos para

publicação); organizou um 1 livro em formato e-book. Sua média anual de publicações

internacionais (2,8) e nacionais (1,4) é superior à media do IG (respectivamente, 1,65 e

0,39).  

Projetos de Pesquisa. Coordena(ou) 5 projetos em Editais Fapesp, dos quais três (3) são

de Auxílio a Pesquisa e dois (2) realização de evento. Na FAPESP, seus Auxílios somam

cerca de R$750.00,00 no período.

Títulos e Premiações. Recebeu o Prêmio de Reconhecimento Acadêmico "Zeferino Vaz",

área de Geociências (2015); homenagem aos 20 anos PPGEO-UNICAMP (2017);

homenagem da Diretoria da ANPEGE (2019). É Bolsista Produtividade 1B do CNPq.  

Atividades de Extensão. Participou como membro titular de vinte e cinco (25) bancas de

defesa de Mestrado (10) e Doutorado (15). É Editor da Revista Brasileira de

Geomorfologia e membro conselho científico e ad-hoc de vários periódicos nacionais. É

coordenador da área de Geociências na FAPESP e CA/SA no CNPq. Consolidou

colaborações internacionais com a Universidade do Porto, Universidade de Coimbra,

Universidade de Évora e com a Universidade do Chile. Participou de vários bancas

externas para provimento de cargos de Professor Titular e título de Livre Docência.

Atividades Administrativas. Foi Chefe do DGEO de 2016-2018; membro da congregação

do Instituto de Geociências de 2016-2018 e membro do conselho científico do CEPAGRI

/UNICAMP.

Em síntese, o Professor Archimedes Perez Filho é docente destacado no IG-

UNICAMP, com ampla expressão nacional e internacional como pesquisador. Apesar da

sua situação como um docente sênior do quadro da instituição, continua contribuindo

exaustivamente para o progresso e aumento do prestígio do DGEO, do IG e da UNICAMP.

 

Face ao exposto, recomendo a aprovação do relatório quinquenal de atividades do

Professor Archimedes Perez Filho e o parabenizo pelos indicadores acadêmicos

concretizados no período sob avaliação.
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Prof. Carlos Roberto de Souza Filho

CARLOS ROBERTO DE SOUZA FILHO 
IG/DGRN - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS
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PARECER DA CONSELHO DEPARTAMENTAL / INTEGRADO

Conclusão: Aprovado

Comentários

O Departamento de Geografia do Instituto de Geociências da Universidade Estadual de

Campinas (UNICAMP), na 100ª. reunião ordinária, realizada em 11/03/2020, aprovou o parecer

favorável à aprovação do Relatório de Atividades (RAD) do Professor Doutor Archimedes Perez

Filho para o período de 01/12/2014 a 30/11/2019. O parecer foi emitido pelo Professor Doutor

Carlos Roberto de Souza Filho.

RAUL REIS AMORIM 
IG/DGEO - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS
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PARECER DA CONGREGAÇÃO

Conclusão: Aprovado

Ad. referendum

SERGIO LUIZ MONTEIRO SALLES FILHO 
IG/DPCT - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS
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E-mail: diretor@ige.unicamp.br 
 

 

 

 

 

“AD REFERENDUM” 

 
APROVO “AD REFERENDUM” DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, a solicitação de adesão do Dr. ALTAIR 

APARECIDO DE OLIVEIRA FILHO, ao Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado (PPPD), junto 

ao Departamento de Política Científica e Tecnológica, pelo  período de 01/03/2020 a 28/02/2022, sob 

a supervisão da Profa. Dra. Flávia Luciane Consoni de Mello. 

 

 

 

 

 

Instituto de Geociências, 15 de abril de 2020. 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Sérgio Luiz Monteiro Salles Filho 

Diretor do Instituto de Geociências 
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DEPARTAMENTO DE POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

 
 
 

ASSUNTO: Pós-doc PPPD 
 

 
 

PARECER DPCT Nº 09/2020 

 
 

 
 

A Assembleia do Departamento de Política Científica e 

Tecnológica, na sua 100ª Reunião Ordinária, realizada em 01 de abril de 
2020, manifestou-se favoravelmente a solicitação de adesão no PPPD do 
Dr. Altair Aparecido de Oliveira Filho. 

Encaminhe-se à Congregação para as providências cabíveis. 
 

 
Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 

01 de abril de 2020. 

 
 

 
 
 

 
 

Profa. Dra. Janaina O. Pamplona da Costa 

Vice-Chefe do DPCT 
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Parecer 

 
Referência: parecer sobre pleito de pesquisadores para desenvolvimento de pesquisa de 

Pós-Doutorado junto ao Departamento de Política Científica e Tecnológica.  

  

O presente parecer trata do pleito dos pesquisadores Dr. Altair de Oliveira, Dr. Edgar Barassa e 

da Dra. Tatiana Bermúdez para desenvolverem pesquisa de Pós-Doutorado junto ao 

Departamento de Política Científica e Tecnológica (DPCT) do Instituto de Geociências (IG) da 

UNICAMP. Todos os candidatos realizam tal pleito sob a orientação da Profa. Dra. Flávia L. 

Consoni junto ao projeto de pesquisa P&D ANEEL Chamada 022/2018: “Eletromobilidade e 

Recursos Energéticos Distribuídos: Plataforma para Ambientes Urbanos Inteligentes e 

Modelos de Negócios Viabilizadores”. 

 

Tal projeto faz parte da Chamada Pública para Projeto de P&D Estratégico no. 022/2018, para 

o “Desenvolvimento de Soluções em Mobilidade Elétrica Eficiente” realizada pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) em 2018, tendo sido aprovado em dezembro de 2019. 

O custo total do projeto é de R$ 60.133.613,47, compreendendo 28 Macro-Etapas de atividades 

e 42 meses de duração. A UNICAMP, por meio da Faculdade de Engenharia Elétrica e 

Computação (FEEC) e do Instituto de Geociências, faz parte da equipe que desenvolverá o 

projeto, sendo responsável pela execução de cinco Macro-Etapas (no total das 28 Macro 

Etapas), compreendendo o valor de R$ 3.577.206,00. O Instituto de Geociências 

(IG/UNICAMP), ficou responsável por desenvolver a Macro-Etapa 23 (Cidade em foco: 

Políticas Públicas para a Eletromobilidade, com 30 meses para execução) e a Macro-Etapa 24 

(Capacitações Técnicas em Eletromobilidade). Estas Macro-Etapas serão desenvolvidas no 

âmbito do Laboratório de Estudos do Veículo Elétrico (LEVE), que é vinculado ao 

Departamento de Política Científica e Tecnológica (DPCT) e coordenado pela Professora 

Flávia L. Consoni. 

 

O objetivo geral do projeto é compreender como as cidades promovem e governam a transição 

para a eletromobilidade. A pesquisa desta Macro-Etapa (23) é composta por 12 etapas e deve 
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ser desenvolvida em 30 meses de execução. Para tal, a pesquisa demanda a participação de três 

doutores, que estarão vinculados no projeto como pesquisadores de pós-doutorado. Propõe-se 

que três membros do LEVE (desde sua criação) e que desenvolveram pesquisas de doutorado 

relacionadas ao tema do projeto no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Política 

Científica e Tecnológica, e que foram orientados pela Profa. Dra. Flávia L. Consoni  

componham a equipe, a saber: Dr. Altair Aparecido de Oliveira Filho, Dr. Edgar Barassa e Dra. 

Tatiana Bermúdez.  

 

Pelo exposto, recomendo a aceitação do pleito. 

 

Campinas, 25 de março de 2020. 

 

 
 

Profa. Dra. Janaina Oliveira Pamplona da Costa 
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A CIDADE EM FOCO: POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A 

ELETROMOBILIDADE 

 

INTRODUÇÃO  

Em 2018, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) lançou uma Chamada 

Público para Projeto de P&D Estratégico no. 022/2018, para o “Desenvolvimento de 

Soluções em Mobilidade Elétrica Eficiente”. Esta Chamada Estratégica foi fruto de uma 

construção conjunta e participativa do setor, por meio da “Rede de Inovação no Setor 

Elétrico (RISE). O objetivo desta chamada foi: “receber projetos para soluções em 

mobilidade elétrica, seja por meio de modelos de negócio, equipamentos, tecnologias, 

serviços, sistemas e infraestruturas para suporte ao desenvolvimento e à operação dos 

veículos elétricos ou híbridos plug-in, a bateria ou célula combustível” (ANEEL, 2019). 

No marco desta Chamada, a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL Energia), 

em parceria com várias instituições, incluindo a Unicamp, elaborou e apresentou o projeto: 

“Eletromobilidade e Recursos Energéticos Distribuídos: Plataforma para Ambientes 

Urbanos Inteligentes e Modelos de Negócios Viabilizadores”.  Este projeto, com custo 

total de R$ 60.133.613,47, compreendendo 28 Macro Etapas de atividades e 42 meses de 

duração, foi aprovado pela ANNEL em Dezembro de 2019, data esta que marca o início 

das atividades.   

Deste as entidades participantes do projeto com a CPFL, a Unicamp ficou 

responsável pela execução de cinco Macro Etapas (no total das 28 Macro Etapas), 

compreendendo R$ 3.577.206,00. Duas unidades da Unicamp estão envolvidas com a 

execução de atividades, incluindo: a Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação 

(FEEC), com a Macro-Etapa 6 (Solução e Gestão de DERs para Recarga Inteligente – 

Metodologia e Algoritmos), Macro-Etapa 8 (Solução Alocação de Eletropostos), e Macro-

Etapa 9 (Solução, Análise inteligente de Desempenho Individualizado de Eletroposto);  e o 

Instituto de Geociências (IG), com a Macro-Etapa 23  (Cidade em foco: Políticas Públicas 

para a Eletromobilidade) e a Macro-Etapa 24 (Capacitações Técnicas em 

Eletromobilidade). 

As atividades que ficaram sob responsabilidade do IG serão executadas pelo 

Laboratório de Estudos do Veículo Elétrico (LEVE), grupo este vinculado ao 
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Departamento de Política Científica e Tecnológica (DPCT) e coordenado pela Professora 

Flávia L. Consoni. 

O documento que aqui apresento detalha as atividades que deverão ser conduzidas 

na Macro Etapa 23: Cidade em foco: Políticas Públicas para a Eletromobilidade, a qual 

compreenderá 30 meses de atividades e um orçamento de R$ 716.206,00. Para esta 

atividade, será necessário a participação de três doutores, que estarão vinculados no projeto 

como alunos de pós doutorado, sendo eles: Altair Aparecido de Oliveira Filho, Edgar 

Barassa e Tatiana Bermúdez. Estes três pesquisadores concluíram o doutorado em Política 

Científica e Tecnológica e são membros do LEVE desde a criação do grupo, em 2014. 

Assim, este documento traz brevemente o projeto de pesquisa, com as atividades 

que serão conduzidas pelos pós doutorandos, justificando a inserção dos mesmos no 

projeto. Na primeira parte do documento é definido o Marco Analítico-Conceitual das 

Transições para a Sustentabilidade (Sustainability Transitions), o qual guiará o marco 

teórico do estudo. Posteriormente se apresenta a relevância da eletromobilidade, como 

objeto de estudo, e seus principais drivers ou motivadores. Dado que o projeto tem foco na 

cidade, a seção 3, salienta a importância de estudar a cidade como atores chave para 

estimular as transições para a sustentabilidade. Posteriormente, são apresentadas as 

perguntas de pesquisa, os objetivos, a metodologia e o cronograma de atividades. 

Finalmente se apresenta um perfil resumido dos pesquisadores que vão participar do 

projeto. 

1. MARCO ANALÍTICO-CONCEITUAL  

O marco analítico-conceitual das Transições para a Sustentabilidade (Sustainability 

Transitions) vai servir de guia para orientar esta pesquisa e para refletir acerca do papel das 

cidades no estímulo à eletromobilidade; adicionalmente, esta referência nos ajuda a 

caracterizar as Transições para uma Mobilidade de Baixo Carbono nas cidades. 

A expressão Transições foi definida por Rotmans; Kemp; Van Asselt (2001) como 

englobando “um conjunto de mudanças conectadas, que se reforçam mutuamente, e que 

acontecem em diferentes áreas como a tecnologia, a economia, as instituições, o 

comportamento, a cultura, a ecologia e os sistemas de crenças”. Neste sentido, as 

transições são processos complexos que geram grandes transformações nas funções sociais 

ou funções básicas para a sociedade (societal functions), como o transporte, 
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comunicações, agricultura, alimentação, energia, entre outros. Por sua vez, os Sistemas 

Sócio-Técnicos (Socio-Technical Systems) correspondem os vínculos necessários para 

cumprir as funções sociais. Os Sistemas Sócio-Técnicos estão conformados por uma série 

de (redes de) atores (indivíduos, empresas, grupos sociais, academia) e instituições 

(sociais, técnicas, normas, regulamentações), assim como artefatos, conhecimento, 

trabalho, capital, recursos naturais, infraestrutura, significado cultural e práticas dos 

usuários (GEELS, 2004; MARKARD; RAVEN; TRUFFER, 2012). 

As transições também podem ser entendidas como Inovações de Sistema (System 

Innovation) ou Transições Sócio-Técnicas (Socio-Technical Transitions), já que implicam 

uma “mudança de um Sistema Sócio-Técnico para outro” (GEELS, 2004). Muitas das 

Transições Sócio-Técnicas estão relacionadas com os atuais problemas ambientais, como 

as mudanças climáticas, o aumento das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), a 

qualidade do ar, a segurança energética, a perda de biodiversidade, entre outros.  

Assim, as Transições para a Sustentabilidade (Sustainability Transitions) são 

processos de transformação de longo prazo, multidimensionais e fundamentais por meio 

dos quais os sistemas sócio-técnicos estabelecidos mudam a modos mais sustentáveis de 

produção e consumo (MARKARD, RAVEN, & TRUFFER, 2012). As Transições para a 

Sustentabilidade necessariamente implicam transformações nos atuais sistemas de 

transporte, mobilidade, agricultura, energia, entre outros, onde a participação de atores de 

diferentes setores, é chave para gerar este tipo de transformação. 

Para esta pesquisa, a Mobilidade Urbana é a função social (societal function) objeto 

de estudo. O Sistema Sócio-Técnico da Mobilidade Urbana é entendido como os 

deslocamentos das pessoas, desde sua origem até seu destino, e que são feitos dentro da 

cidade através de diferentes modais: veículos individuais (carros, taxis, motos), transporte 

público coletivo (ônibus, metrô, trem) e transporte ativo (bicicletas, caminhada). 

Este sistema Sócio-Técnico da Mobilidade Urbana está conformado por uma série 

de atores e elementos associados a uma configuração dominante que privilegia o veículo 

individual com Motor a Combustão Interna (MCI) e que utiliza combustíveis fósseis 

(GEELS, 2005). Esta configuração é reforçada por uma infraestrutura consolidada de 

abastecimento de combustíveis fósseis, liderada por empresas petroleiras, e por uma 

infraestrutura viária que privilegia o uso de veículos, e que orientam o planejamento 

urbano, principalmente nas grandes cidades (BERMÚDEZ, 2018). 

Fls. 246



 

 

 

 

4 
 

 

Promover mudanças nesta configuração dominante e estimular as Transições para 

uma Mobilidade de Baixo-Carbono, não é uma tarefa fácil, já que implica 

transformações econômicas, industriais, políticas, ambientais, de infraestrutura, científicas, 

tecnológicas, sociais e culturais. Também implica a participação de atores com diferentes 

graus de poder e governança, cuja agência pode estimular ou criar resistências frente a um 

processo de transição (BERMÚDEZ, 2018). 

Uma das alternativas que podem contribuir com a Transição para uma Mobilidade 

de Baixo Carbono, é a mobilidade elétrica ou eletromobilidade, que contempla a 

implementação de veículos individuais, coletivos e pesados para transporte que sejam  zero 

ou baixa emissões nas cidades. 

 

2. RELEVÂNCIA E MOTIVAÇÕES PARA A ELETROMOBILIDADE  

Dado que a eletromobilidade se constitui como uma das alternativas para contribuir 

para a Transição para uma Mobilidade de Baixo-Carbono, nesta seção serão aprofundadas 

as razões e motivações que levam a escolha deste conjunto de tecnologias, que podem dar 

respaldo à mitigação de Gases de Efeito Estufa (GEE), a melhoria da qualidade do ar e da 

saúde pública nas grandes cidades. 

Esta escolha está lastreada pela forma que se configura o sistema de propulsão de 

um veículo elétrico, que rompe com o paradigma vigente do MCI, pois apresenta em sua 

configuração um motor elétrico e baterias, em que não há combustão e consequentemente, 

não demonstram emissões de poluentes e particulados.  

De modo geral, observa-se que o suporte à eletromobilidade tem sido estimulado 

por alavancadores, os quais apontam para a percepção promissora desta rota tecnológica. 

Estes “drivers” baseiam-se em três pilares principais, a saber: i) Saúde pública e acordos 

Climáticos; ii) Janelas de oportunidades em novos negócios; iii) Políticas públicas 

direcionadas e arcabouço regulatório.  

Estes drivers apresentados estão largamente presentes no ambiente da cidades, e 

impactam e são impactos pelas interações entre atores e instituições presentes no no espaço 

urbano. Considere que a interação entre estes drivers têm influência direta na rápida 

expansão que a mobilidade elétrica vem experimentando em seu mercado e na produção de 

veículos elétricos ao redor do mundo.  
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De acordo com o relatório EV Outlook 2019, da Agência Internacional de Energia 

(International Energy Agency), em relação ao ano de 2018, foram comercializados mais de 

dois milhões de automóveis e pequenos veículos comerciais elétricos do tipo bateria 

“puros” e híbridos plug-in, caracterizando um aumento de aproximadamente 66% em 

comparação com o ano anterior de 2017 (IEA, 2019a). Este volume se soma a outros três 

milhões de veículos elétricos já em circulação no mundo.  

A seguir, discutem-se estes pilares alavancadores da mobilidade elétrica, cujas 

principais características são apresentadas na Figura 1. 

 

Figura 1. Pilares propulsores da eletromobilidade 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

2.1 Saúde Pública e Acordos Climáticos 

A partir da década de 1970, países como Estados Unidos, França e Japão trouxeram 

à tona motivações que levaram a um maior direcionamento em prol da mobilidade elétrica 

Tal processo de mudança tecnológica foi impulsionado por uma série de condicionantes na 

esfera internacional e capitaneado por um amplo conjunto de políticas e instrumentos de 

estímulo ao desenvolvimento deste setor, estruturados principalmente por estas nações, 

com vistas à promoção do desenvolvimento de tecnologias e do mercado de veículos 

elétricos (BARASSA, 2015; CONSONI et al., 2018).  
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Parte significativa dos condicionantes que (re)inseriram a eletromobilidade como 

uma trajetória tecnológica viável à indústria automotiva relacionam-se com a constatação 

de que a ampla difusão da motorização a combustão interna causam impactos negativos 

para o meio ambiente e à saúde pública nos centros urbanos, dadas as emissões de gases do 

efeito estufa e de poluentes atmosféricos como Material Particulado (MP), Óxido de 

Nitrogênio (NOx) Ozônio (O3) e Dióxido de Enxofre (SO2).  

No tocante à saúde pública, demonstra-se que as mortes associadas à exposição de 

material particulado e outros contaminantes atmosféricos corresponderam a cerca de 4.2 

milhões de mortes no mundo por ano (2017), em função de doenças associadas à exposição 

a poluentes atmosféricos, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2018). 

Salienta-se a expansão da agenda ambiental, com o subsequente crescimento da 

preocupação global com as mudanças climáticas, somadas à eclosão dos Choques do 

Petróleo em 1973 e em 1979, e à constatação de que a frota automotiva representa uma das 

principais fontes de poluição atmosférica nos centros urbanos. Estes fatos ressaltaram a 

necessidade de enfrentamento dos problemas vinculados ao paradigma dos motores a 

combustão interna dependentes de fontes fósseis, especificamente diesel e gasolina. 

Neste sentido, favoreceram a ampliação do interesse na eletromobilidade e o 

direcionamento de esforços que visassem o desenvolvimento de tecnologias de propulsão 

alternativas, menos intensivas em carbono e capazes de apoiar um padrão de mobilidade 

mais sustentável.  

Estas constatações têm se tornado um dos mais importantes alvos de políticas de 

mitigação das mudanças climáticas, dado que reduções significativas na trajetória de 

emissões, necessárias para limitar o aumento da temperatura global em 2°C, tal como 

estabelecido no Acordo de Paris, dificilmente serão atingidas sem uma participação 

decisiva do setor de transportes (IEA, 2019b). 

 

2.2 Janelas de oportunidades e novos negócios  

Observa-se que, ao mesmo tempo em que a eletromobilidade permite um padrão de 

mobilidade mais sustentável, cria também diversas oportunidades para a entrada de novos 

players no setor assim como para a incorporação de novos setores. Em outras palavras, 

face às novas tecnologias assimiladas dentro do sistema de propulsão elétrico, abre-se 
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espaço para a participação de novos atores e setores que outrora não participavam do 

complexo automotivo.  

Como exemplos de setores inseridos nesta nova dinâmica tem-se o setor elétrico, 

fundamental no estabelecimento da infraestrutura de recarga para o abastecimento dos 

veículos; o setor eletro-eletrônico, responsável pela oferta de componentes, dentre os quais 

se destacam os motores elétricos e, mais particularmente, os acumuladores de energia e as 

baterias automotivas, sistemas-chave para o Sistema de Propulsão Elétrico (SPE). 

Dada essa dinâmica inter-setorial, observa-se a estruturação de novas articulações 

entre os atores que compõem os setores e indústrias relevantes para este segmento veicular, 

particularmente a indústria automotiva e os setores eletro-eletrônico e elétrico. A interação 

e o estabelecimento de novas associações entre esses atores favorecem o surgimento, a 

expansão e a consolidação de novas redes, as quais emergem com vistas a superar diversos 

desafios tecnológicos vinculados à essa dinâmica. Ainda, há que se mencionar o papel dos 

desenvolvedores de soluções de gerenciamento de eletropostos e conectividade veicular, 

que fornecem soluções integradas para que o usuário consiga por meio de aplicativos e 

outros softwares, integrar seu veículo à rede elétrica. 

Pondera-se também a emergência de uma nova classe de consumidores que 

privilegiam na decisão de compra de veículos mais eficientes e menos poluentes. Este 

comportamento faz parte de um movimento mais amplo que se refere à escolha por 

produtos mais amigáveis ao meio ambiente, mas também vem à luz da indústria 

automobilística em si a partir do efeito que o “dieselgate”1 causou quanto às impressões 

acerca do MCI e seu aprimoramento, que dá pistas claras de incompatibilidade com a 

agenda ambiental e os alvos de emissões regulados pelos principais mercados automotivos. 

 

2.3 Políticas públicas e arcabouço regulatório 

O acoplamento dos aspectos acima citados tem corroborado o desenho e 

implementação de uma regulamentação cada vez mais rigorosa quanto às emissões de 

poluentes para o consumo da frota. Trata-se de um desafio contínuo para as montadoras e 

as autopeças em prover veículos e equipamentos que alcancem as metas estipuladas. No 

tocante à eletrificação neste processo, é um elemento fundamental ao se olhar suas 

                                                 
1 Dieselgate refere-se ao escândalo de falsificação de testes de emissões de poluentes descoberto em 2015 

envolvendo, principalmente, o Grupo Volkswagen nos Estados Unidos e diversas fabricantes de carros pelo 

mundo.  
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diferentes tecnologias como os híbridos e seus estágios de hibridização, e os elétricos a 

bateria como parte deste mix tecnológico que deverá atender estas exigências crescentes 

(vide Figura 2).  

 

Figura 2. Metas de emissões de CO2 (g/km) e eficiência energética por países 

(2000-2030) 

 
Fonte: Adaptado de ICCT (2019). 

 

Esta figura reforça o desafio contínuo colocado às montadoras em reduzir as 

emissões de forma sustentada. Pois, a “régua” das emissões desce cada vez mais, ano após 

ano no horizonte 2020/2030 e pressiona o aprimoramento dos veículos para a baixa 

emissão.  

De fato, a constituição de uma nova trajetória tecnológica na indústria 

automobilística – representada pelo desenvolvimento dos sistemas de propulsão veicular 

eletrificados, e tecnologias associadas – e as perspectivas de expansão do mercado para 

VEs nos próximos anos, fornecem evidências que corroboram políticas direcionadas a este 

propósito. 

Assim, são diversos os elementos que estão impulsionando a mobilidade elétrica no 

início do século XXI, dado que suas tecnologias contemplam a resolução (ou mitigação) 

dos principais problemas ligados ao setor de transporte, como os elevados níveis de 

emissões e poluentes locais que reverberam na saúde pública, a baixa eficiência relativa 

dos motores a combustão interna, questões de segurança energética e, por fim, 

oportunidade de desenvolvimento de novos negócios relacionadas à mobilidade. 
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Dada a importância das cidades como um espaço potencial para incorporar 

tecnologias de baixa e zero emissão, a seguinte seção apresenta argumentos que justificam 

a importância de analisar as cidades como atores chave para estimular as transições para a 

sustentabilidade. 

 

3. A CIDADE EM FOCO  

As cidades, ao agregarem importantes atividades econômicas e concentrarem 

grande parte da população mundial, impactam de forma significativa a mobilidade urbana, 

o consumo de energia, a qualidade do ar, o aumento das emissões de Gases de Efeito 

Estufa (GEE) e, por extensão, a saúde pública. Considere que, de forma geral, “as cidades 

são responsáveis por 70% das emissões globais de CO2” (UN-HABITAT, 2016). Em 

termos populacionais, em 2018, 55% das pessoas do mundo morava nas cidades, 

percentual que deve chegar a 68% em 2050 (UN DESA, 2018). A importância das cidades 

e seu potencial para enfrentar as mudanças climáticas e para transformar os sistemas locais 

de energia, transporte e mobilidade, tem sido contemplada nos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), especificamente no “Objetivo 11: Tornar as cidades 

e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis” (ONU, 2018). 

Para este objetivo, foram estabelecidas metas específicas2 para 2030, que contemplam 

entre outras, a priorização do transporte público e a necessidade de reduzir os problemas 

associados à qualidade do ar.  

Um dos fatores com grande impacto sobre a qualidade do ar e aumento das 

emissões de GEE, são os veículos com MCI, que utilizam intensivamente combustíveis de 

origem fóssil. Segundo a IEA (2017), “o transporte é responsável por aproximadamente 

um quarto (24%) das emissões globais de CO2 provenientes da queima de combustíveis”. 

Na América-Latina “o transporte é responsável por 19% das emissões de CO2
” (WRI 

World Resources Institute, 2016). 

No caso do Brasil, segundo o Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções 

de Gases de Efeito Estufa (SEEG), em 2016, o segmento de transportes ocupou o posto de 

                                                 
2 A Meta 11.2 estabelece a importância de “proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, 

acessíveis, sustentáveis e a preço accessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da 

expansão dos transportes públicos […]” e a Meta 11.6 estabelece a necessidade de “reduzir o impacto 

ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de 

resíduos municipais e outros” (ONU, 2018). 
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maior emissor de GEE dentre os setores de energia analisados, sendo responsável pela 

emissão de 204 MtCO2e,  (39% do total) (FERREIRA et al., 2018).  

Considerando somente o segmento de transporte, o modal rodoviário foi o principal 

emissor de GEE em 2016, com 92% (188 MtCO2e). Tanto o transporte individual como o 

coletivo têm uma alta dependência dos combustíveis fósseis, sendo o diesel para veículos 

pesados e gasolina para automóveis. 

Neste contexto de emissões e intensificação dos problemas relacionados à poluição 

do ar, passa a ser necessário a implementação de mudanças nos sistemas dominantes do 

transporte terrestre e da mobilidade urbana, que possibilite promover uma transição para 

uma mobilidade de baixo-carbono. Neste processo de transição, a eletromobilidade passa a 

ser um ativo estratégico já que permite a implementação de tecnologias zero-emissão para 

os diferentes modais de transporte. 

As cidades e, particularmente, os governos e o poder público local, são 

fundamentais para direcionar e estimular tais processos de transição. Os governos locais 

são os encarregados de planejar e executar a política de mobilidade urbana e organizar e 

prestar os serviços de transporte público e privado, adotando padrões para o controle da 

poluição ambiental e sonora. Por tais razões, os governos locais têm toda a governança 

para implementar políticas e ações para promover uma transição para uma mobilidade de 

baixo-carbono, que em muitos casos não estão alinhadas ao contexto nacional. 

Assim, as cidades se convertem numa espécie de laboratório real para o fomento de 

tecnologias de baixa e zero emissão, onde é necessário levar em conta as características 

específicas de cada tecnologia e os benefícios associados com sua implementação, 

especialmente no meio ambiente, saúde e mobilidade. As cidades deixam de ser elementos 

estáticos, para se configurarem como elementos dinâmicos que estimulam as transições 

para a sustentabilidade (BERMÚDEZ, 2018).  

Alguns argumentos que justificam a importância de analisar as cidades como atores 

chave para estimular as transições para a sustentabilidade são (EEA, 2018; HOLTZ et al., 

2018; KUOKKANEN; YAZAR, 2018): 

● As cidades concentram cada vez mais o poder e os recursos disponíveis, e são 

fonte de demanda de bens e serviços (que podem ser ambientalmente 

específicos), convertendo-se assim em atores centrais, não só das transições 
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locais, mas também das transições sócio-técnicas em escala nacional e 

transnacional.  

● As cidades têm condições especiais e espaços de incubação natural de nichos, 

projetos demonstrativos e experimentos, que permitem aprender sobre 

diferentes inovações de nicho sustentáveis, e contribuir com a reconfiguração 

de regimes existentes.  

● As áreas urbanas são locais onde a mudança do regime ocorre a partir de 

mudanças na infraestrutura, nas instituições, na produção e no comportamento 

do consumidor. 

● As áreas urbanas podem coordenar e integrar desenvolvimentos conjuntos em 

diferentes setores que podem gerar processos simultâneos de transição para a 

sustentabilidade. 

 

Assim, as cidades, a partir da atuação dos governos locais e da articulação com os 

demais atores da sociedade, são fundamentais para liderar processos de transição para a 

sustentabilidade, porque podem compreender melhor, informar e orientar aos habitantes 

locais, gestores públicos, empresas e organizações para alcançar objetivos de 

sustentabilidade (VAGNONI; MORADI, 2018). Neste sentido, torna-se importante 

compreender como é a agência no nível da cidade, como é a governança entre os atores 

locais e como estes se articulam entre sim e com os demais atores nacionais, inclusive na 

dimensão supranacional. Esta governança também deve incluir uma ampla variedade de 

atores, que podem surgir por fora das administrações e dos governos locais 

(WITTMAYER; ROORDA; STEENBERGEN, 2014). 

No contexto do presente projeto, analisar o papel das cidades, do poder local e da 

governança entre diferentes atores, permitirá compreender e identificar quais são as 

diferentes ações e políticas públicas que estão sendo articuladas para promover o estímulo 

à eletromobilidade nos diferentes modais de transporte. 

 

4. PERGUNTAS DE PESQUISA  

 

Uma vez entendida a importância da eletromobilidade e das cidades para o estímulo 

de processos de Transição para uma Mobilidade de Baixo Carbono, podemos afirmar que a 

eletromobilidade é um fenômeno essencialmente urbano, sendo o seu uso e o seu 
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desenvolvimento técnico viabilizados na e para a cidade. A própria concepção de 

eficiência energética, intermodalidade, conectividade e compartilhamento vão na direção 

de contribuir com os problemas urbanos. 

A cidade é a arena principal da construção de novas formas e expressões de vida e, 

como tal, deve ser também a escala de atuação dos mais diversos atores sociais 

(organizados ou não). É nesse recorte espacial que ocorre a gestão dos transportes públicos 

coletivos e as manifestações dos desejos individuais de mobilidade, sendo um território 

multifacetado que expressa os anseios dos seus habitantes. Assim, esta pesquisa busca 

compreender qual é o papel e o alcance da cidade para a promoção da Eletromobilidade. 

Compreende-se o conceito de “cidade” como base material resultante das relações 

sociais promovidas pelas aglomerações urbanas, ou seja, área ocupada por população que 

exerce, principalmente, atividades econômicas secundárias e terciárias e, ainda, congrega 

um modo de vida particularmente urbano – interdependência e concentração. 

O processo investigativo é organizado por meio de uma cadeia de perguntas, que 

são respondidas ao longo da pesquisa. Parte-se de um questionamento geral (a função da 

cidade) para indagações mais específicas, as quais revelarão particularidades do fenômeno 

(Eletromobilidade). No conjunto organizado das respostas teremos, por finalidade, novos 

conhecimentos no que tange o movimento de transição para a uma mobilidade de baixo 

carbono, compreendendo como ocorre o fenômeno da eletromobilidade mesmo em 

território controlado pelo paradigma tecnológico do motor a combustão interna. 

As perguntas funcionam como guias para o estabelecimento de uma estratégia 

investigativa e, portanto, também dão contornos ao corpo da pesquisa, corroborando 

conhecimentos preexistentes ou fazendo avançar o campo de conhecimento. As perguntas 

auxiliares colocadas neste projeto são: 

i) Quais são as categorias de atores que se mobilizam ou participam da 

construção da eletromobilidade nas cidades? 

ii) Quais são os instrumentos de política pública mobilizados pelo poder 

público local para a efetivação da eletromobilidade? 

iii) Qual é a raciànalidade dos instrumentos de política pública (design de 

política)? 
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iv) Quais são os canais de comunicação entre os atores e as diferentes escalas 

de decisão e gestão do território (Municipal, Estadual e Federal) no que 

tange a Eletromobilidade? 

v) Por que as cidades aderem (ou não) à Eletromobilidade? Quais os 

motivadores para esta inclinação?  

vi) Quais são os modelos de negócio vencedores no plano internacional? 

vii) Quais são os modelos de negócios que estão despontando no cenário 

nacional? 

O questionamento da realidade é a força motriz do avanço do conhecimento 

sistematizado; nesta perspectiva, nossas perguntas impulsionam o próprio desenvolvimento 

dessa pesquisa. Isso fica expresso na metodologia e no percurso adotado pelo trabalho que 

são motivados por essas indagações. 

 

5. OBJETIVOS 

O objetivo geral do projeto é compreender como as cidades promovem e governam 

a transição para a eletromobilidade. De tal modo, identifica-se quais são as funções 

exercidas pelos diferentes agentes sociais nesse processo e, principalmente, como o poder 

público local mobiliza recursos e instrumentos de política pública para a efetivação dos 

veículos elétricos dentre as opções de deslocamento de pessoas no espaço urbano. 

Alguns dos objetivos específicos relacionados abaixo irão buscar o desdobramento 

e esclarecimento da questão principal do projeto, no que se refere: 

1. Elaborar proposta metodológica para reconhecimento e escolha de casos exitosos 

(cidades que vivenciam o avanço da eletromobilidade), atrelando-a com a 

compreensão da heterogeneidade dos caminhos possíveis de difusão dos Veículos 

Elétricos, possibilitando a construção de uma base operacional para o 

desenvolvimento da pesquisa. 

2. Construir um framework para análise de políticas públicas para eletromobilidade, 

que apreenda as especificidades das ações locais, ou seja, uma lente interpretativa 

para compreender a ação do poder público local na dimensão da eletromobilidade 

(articulação entre a abordagem teórica e objeto de estudo). 
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3. Mapear as experiências internacionais no campo da eletromobilidade, tendo como 

recorte espacial as ações conduzidas no plano das cidades. 

4. Caracterizar o processo de penetração da eletromobilidade no Brasil, pontuando as 

especificidades da atividade inovativa, da difusão da tecnologia em território 

nacional e dos modelos de negócios pioneiros, proporcionando uma base 

comparativa (Brasil – Mundo) para a identificação das barreiras e potencialidades 

presente no país. 

5. Identificar qual é o papel desempenhado pelas políticas públicas implementadas 

pelo poder público local na promoção da inovação e difusão das tecnologias 

atinentes à eletromobilidade, verificando como estas ampliam (ou não) a 

possibilidade do desenvolvimento tecnológico e do uso dos VEs. 

6. Compreender as ações e os papéis desempenhados pelos atores locais no 

desenvolvimento e difusão dos VEs, evidenciando as relações que estes 

estabelecem na efetivação da Eletromobilidade. 

7. Propor um conjunto integrado de ações e instrumentos de políticas públicas para os 

munícipios brasileiros adentrarem à eletromobilidade (enquadramento institucional 

para a efetivação da eletromobilidade no Brasil). 

8. Capacitação de gestores públicos no campo da eletromobilidade. Realização de um 

ciclo de eventos (workshops) para os responsáveis por pensar e planejar a 

mobilidade nas cidades brasileiras. 

 

6. METODOLOGIA 

Nesta seção explicitamos as etapas da pesquisa e as ações a serem realizadas, com 

menção às principais bases de dados a serem consultadas e a maneira como os conceitos 

chaves da abordagem serão operacionalizados. A pesquisa conta com diversas etapas 

subsequentes e complementares, que vão do geral ao particular e retorna ao geral, isto é, 

parte da compreensão do segmento da eletromobilidade, mapeia e analisa as ações 

desenvolvidas pelas cidades de maneira particular e, por fim, estabelece categorias de 

políticas públicas que podem compor um mix de instrumentos institucionais aplicáveis a 

todas as cidades e em novas pesquisas. Desta forma, é possível realizar proposições de 

políticas para as cidades brasileiras.  
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A pesquisa é composta por 12 etapas que percorrem 30 meses de execução. As 

Figuras 3 e 4 evidenciam a distribuição destes momentos ao longo do tempo. As etapas são 

identificadas com códigos estabelecidos dentro da lógica do projeto maior a qual este se 

insere: “Eletromobilidade e Recursos Energéticos Distribuídos: Plataforma para 

Ambientes Urbanos Inteligentes e Modelos de Negócios Viabilizadores” e que, como 

exporto na Introdução deste projeto, compreende 28 Macro-Etapas de atividades. Com 

isso, as etapas a serem realizadas neste projeto foram definidas com a letra “E” de etapas e 

o número sequencial de 207 a 218. 

A Figura 3 sintetiza o percurso metodológico e a sequência de ações no transcorrer 

da pesquisa. O processo sistemático de investigação inicia-se com a seleção de critérios 

para escolha de casos exitosos e o projeto é finalizado com momentos formativos para 

gestores públicos, quando compartilhamos as experiências e as informações obtidas no 

projeto com os responsáveis por pensar e executar políticas públicas na escala do 

local/cidade em municípios brasileiros.  

 

Figura 3. Delineamento e opções metodológicas 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A Figura 4 distribui todas as etapas de trabalho nos meses de transcurso do projeto 

(cronograma do projeto). Vale destacar que todas etapas pressupõem uma contínua e 

paralela pesquisa bibliográfica, sempre ampliando o referencial teórico e conceitual dos 
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pesquisadores. Na condução das etapas também se realizam outras ações que são correntes 

no desenvolvimento de pesquisa desse tipo, tidas como ferramentas para atingir cada etapa 

do trabalho, sempre discutidas em reuniões da equipe de trabalho, e que incluem: Trabalho 

de Campo; Entrevistas; Coletas de dados primários e secundários; Confecção de 

cartogramas, diagramas e gráficos; Sistematização dos resultados, Entrega dos relatórios 

parciais e final. 
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Figura 4. Tempo dedicado a cada etapa de pesquisa (Cronograma de Pesquisa) 

Etapa 

  
Descrição/Etapa 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

E207 
Critérios de seleção das cidades 

protagonistas na eletromobilidade                                                             

E208 

Consolidação do material bibliográfico 

sobre cidades protagonistas da 

eletromobilidade                                                             

E209 
Seleção dos casos de sucesso: cidades 

protagonistas na eletromobilidade                                                             

E210 
Definição de metodologia para análise de 

políticas públicas voltadas às cidades                                                             

E211/ 

E212/ 

E213 

Análise e classificação das políticas 

públicas voltadas às cidades (plano 

internacional)                                                             

E214 
Análise e classificação das políticas 

públicas voltadas às cidades: Brasil                                                             

E215 

Proposição de políticas públicas para as 

cidades: enquadramento legal e a 

efetivação da eletromobilidade                                                             

E216 
Organização e formatação de um livro 

com os resultados destes estudos                                                             

E217 

Formatação de Cursos de treinamento 

com gestores públicos em cidades 

brasileiras                                                             

Fls. 260



 

 

 

 

18 
 

 

E218 Treinamento de Gestores Públicos 
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A primeira etapa (E207) da pesquisa destina-se a definição dos critérios objetivos 

de escolha das cidades protagonistas na eletromobilidade, com duração de 2 meses. 

Define-se os critérios, bem como, demonstra a importância dos dados que indicam o 

desempenho das cidades, incluindo: i) estoque de veículos elétricos por cidade; ii) a 

existência de compromissos/metas de veículos circulando nas cidades; iii) Existência de 

projetos demonstrativos; iv) Quantidade de carregadores públicos para VEs. Outra ação 

dessa etapa é coletar e organizar sistematicamente os dados, criando um banco de consulta, 

que pode mensurar e distinguir as dimensões concretas da eletromobilidade. Estes dados 

serão dispostos em tabelas e gráficos. 

O segundo momento da pesquisa (E208) ocorre concomitante com a primeira ação, 

tendo duração de 3 meses. Nesse sentido, realizar-se-á a consolidação do material 

bibliográfico sobre cidades, poder público, gestão do espaço urbano, mobilidade, Inter-

mobilidade, cidades sustentáveis e eletromobilidade. Realiza-se um exercício de 

bibliometria, explorando os principais repositórios de artigos científicos do mundo; no 

plano internacional opta-se pela Scopus (22.000 periódicos) e o Web of Science (12.000 

periódicos), já para escala nacional, utiliza-se a plataforma da Scielo (372 periódicos). A 

busca e a análise bibliométrica é dada por meio da formulação de equações de busca, que 

são compostas por palavras-chaves e operadores booleanos, possibilitando recuperar 

artigos científicos atinentes ao objetivo desse projeto. O resultado desta etapa dará forma a 

uma banco de artigos sobre o tema e será objeto de leitura, discussão e compilação das 

informações entre os pesquisadores do projeto.  

A terceira etapa da pesquisa (E209) tem previsão de ocorrer em 2 meses. Consiste 

em definir qual será o recorte espacial da análise, ou seja, definir quais serão as cidades 

estudadas ao longo do projeto, figurando como exemplo e fonte de informações para 

pensar o caso nacional. A escolha das cidades ocorrerá por meio de um rankeamento das 

cidades, selecionando aquelas que obtiveram maior destaque nos dados coletados na etapa 

E207. Esse processo será validado e calibrado com a realização de um workshop com 

experts convidados e os gestores do projeto (CPFL e CPqD).  

A etapa E210 consiste no quarto momento da pesquisa e inclui a definição do 

arcabouço conceitual para reconhecimento e análise das cidades com protagonistas. O 

grupo de pesquisa LEVE apresenta experiência nos estudos de políticas públicas na escala 

nacional/países (veja CONSONI et al, 2018). Esta etapa implica uma recondução dos 
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esforços analíticos e metodológicos para o enfoque na escala local/municipal, com isso, 

define-se uma nova abordagem que permite compreender as ações e os instrumentos 

mobilizados pelas cidades para impulsionar e sustentar a eletromobilidade. Tendo como 

base os trabalhos Consoni et al., (2018) e Oliveira et al., (2017) desenvolve-se categorias 

analíticas que aproxime o olhar para ações que possibilitem a integração dos VEs aos 

sistemas locais de transporte e de energia, bem como as que estimulam a compra e o uso 

dos VEs no cotidiano das cidades. 

As etapas E211, E212 e E213 destinam-se a análise e classificação das políticas 

públicas voltadas às cidades. Realiza-se o mapeamento das ações desempenhadas por 

cidades presentes em diferentes partes do mundo, com isso, a pesquisa garante 

multiplicidade nas experiências. O processo de mapeamento reúne e organiza as ações 

executadas ao longo do tempo pelo poder público local. Cria-se ao final, um banco de 

informações sobre as práticas ligadas à eletromobilidade.  

Estas etapas têm duração de 6 meses. Esta ação de pesquisa resulta no detalhamento 

das ações desempenhadas no nível de cidades a fim de compreender a sua dinâmica, 

motivação e ações no campo da eletromobilidade. Serão estudadas cidades da Ásia, 

Oceania, EUA, Europa, América Latina e África. 

A etapa E214 tem foco no Brasil e realiza a análise e classificação das políticas 

públicas voltadas às cidades brasileiras, ou seja, são reunidas todas as iniciativas já 

realizadas que tenham sido conduzidas pelo poder local. O levantamento de ações 

específicas em prol à eletromobilidade desempenhadas no território brasileiro promove a 

visibilidade para as iniciativas nacionais que podem carregar informações relevantes dos 

entraves e dos desafios para a eletromobilidade no Brasil, um país com proporções 

continentais e com diferenças regionais expressivas, tanto no que tange a cultura, como no 

padrão de consumo. Para tal, realiza o enquadramento conceitual e metodológico para as 

cidades selecionadas, visando o detalhamento das ações desempenhadas no nível de 

cidades, a fim de compreender a sua dinâmica, motivação e ações/projetos no campo da 

eletromobilidade. A princípio não se limita o número de cidades a serem estudadas.  

A etapa E215 realiza-se a proposição de políticas públicas para as cidades 

brasileiras, buscando desenhar um enquadramento legal e a efetivação da eletromobilidade. 

Por meio da análise comparativa e crítica dos condicionantes da eletromobilidade no plano 

internacional, propõe-se um conjunto amplo de ações para a efetivação da eletromobilidade 

Fls. 263



 

 

 

 

21 
 

 

nas cidades brasileiras. Esta etapa promove uma reflexão acerca das evidências de políticas 

públicas e aparatos regulatórios bem-sucedidos no âmbito das cidades, que pode ser 

transladada para a realidade brasileira, não limitando-se a mera cópia, mas sim, a uma 

adaptação e reconfiguração dos instrumentos diante das particularidades encontradas no 

Brasil. Essa seção do projeto de pesquisa cria uma agenda propositiva para a 

eletromobilidade no país, tendo como escala de ação as cidades e os atores que configuram 

a dinâmica do espaço urbano. 

A etapa E216 tem duração de 3 meses e serão destinados para a organização e 

formatação de um livro com os resultados da pesquisa na forma de um livro (e-book ou 

impressa) que servirá de base para as etapas posteriores (treinamento com gestores 

públicos municipais). Ademais, a obra irá contribuir com a popularização da temática e 

promover a difusão dos conceitos e informações relevantes sobre a eletromobilidade no 

Brasil e no mundo, possibilitando o adensamento do conhecimento no país, base 

importante para a transição para a sustentabilidade e promoção de novas alternativas ao 

paradigma dos combustíveis fósseis. A produção bibliográfica sobre a díade cidades-

eletromobilidade promove avanços na base de conhecimento dos atores situados no país, 

bem como, marca posição do grupo de pesquisa e de seus parceiros como pioneiros no 

segmento. 

Transcorridas as 10 etapas da pesquisa (conforme detalhamento neste projeto), ou 

os 24 meses de atividades, esta Macro-Etapa 23  será interrompida por 9 meses. A proposta 

é que esta interrupção permita que os pesquisadores possam acompanhar os 

desenvolvimentos e resultados já evidenciados nas outras Macro-Etapas do projeto CPFL 

Energia junto à ANEEL; estas atividades serão retomadas restando 6 meses para a 

finalizados do projeto. Trazer os resultados das demais Macro-Etapas será um dos insumos 

para as duas outras etapas que se seguirão, de Formação de Gestores Públicos.   

A etapa E217 é destinada a formatação de Cursos de treinamento para gestores 

públicos brasileiros. Pretende-se formatar duas versões de cursos para divulgação dos 

resultados da pesquisa: uma versão curta, no formato de workshop (idealmente de 3 horas), 

para conscientização da importância do tema da eletromobilidade e dos ganhos que a 

cidade pode auferir com o direcionamento de ações públicas necessárias para impulsionar 

tais atividades; e uma versão mais completa,  no formato de treinamento (idealmente, de 8 

horas) para explorar as ações conduzidas pelas cidades analisadas, como as cidades focais 

(Brasil) podem empreender neste campo e como a experiência com o Projeto P&D Aneel 
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promovido pela CPFL ajuda a elucidar muitas das dúvidas práticas deste tema. Vale 

enfatizar que este projeto CPFL pretende implementar um laboratório real na cidade de 

Campinas, com todas as estruturas envolvidas na eletromobilidade articuladas.  

A última etapa do projeto (E218) compreende o treinamento de Gestores Públicos. 

Pretende-se discutir com atores do setor público (foco nos tomadores de decisão) a 

experiência de cidades bem-sucedidas no campo da eletromobilidade. O destaque destes 

workshops/ treinamento será chamar a atenção para a governança necessária para que as 

ações no campo da eletromobilidade possam ter continuidade. Ressalta-se aspectos 

decisivos para a eletromobilidade, tais como: i) as ações que foram tomadas e conduzidas 

pelo poder local nos diversos casos; ii) os resultados obtidos na eletromobilidade que 

favoreceram as cidades; iii) a diversidade das ações e de design dos instrumentos de 

políticas públicas e; iv) a multiplicidade dos atores mobilizados nas iniciativas pró 

eletromobilidade. 

 

7. EQUIPE DO PROJETO 

O grupo de trabalho que irá conduzir o desenvolvimento da pesquisa é composto 

por membros do Laboratório de Estudos do Veículo Elétrico (LEVE) do Departamento de 

Política Científica e Tecnológica da Unicamp, com pesquisadores com formação atinentes 

à temática que se complementam no processo de investigação, a saber: 

 Flavia L. Consoni: Professora junto ao Departamento de Política Científica e 

Tecnológica, do Instituto de Geociências da Unicamp, é a líder desta proposta. É uma 

das fundadoras, em 2014 e, desde então, coordenadora do LEVE – Laboratório de 

Estudos do Veículo Elétrico-, formalmente registrado no Diretório de Grupo de 

Pesquisas do CNPq. O LEVE agrega pesquisadores (alunos de graduação e pós-

graduação, além de mestres e doutores) com o objetivo de realizar pesquisas e estudos 

na área da indústria automobilística, com o foco nas tecnologias de propulsão veicular 

baseadas no baixo carbono. Neste contexto, destacam-se os veículos de baixa emissão, 

que incluem os veículos elétricos, híbridos e dedicados às energias renováveis. O grupo 

também se dedica a uma reflexão crítica acerca do papel que o Brasil pode 

desempenhar neste contexto da mobilidade de baixa emissão. As competências de 

pesquisa do grupo de trabalho, direcionadas à temática do veículo elétrico, contemplam 

as seguintes áreas de pesquisa, a saber: Mapeamento de políticas públicas; Análise de 
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políticas públicas para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I); Estudos de vigilância 

tecnológica e de identificação de trajetórias tecnológicas. Informações mais detalhadas 

podem ser visualizados no CV lattes: http://lattes.cnpq.br/3178864999293864 

 Altair Aparecido de Oliveira Filho: Será vinculado ao projeto como bolsista de pós 

doutorado. Professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 

Paulo (IFSP). Possui graduação em Geografia pela Universidade Estadual Paulista – 

“Júlio de Mesquita Filho” (2010), Mestrado em Geografia pela Universidade Federal 

de Santa Cataria (2013) e Doutorado em Política Científica e Tecnológica pela 

Universidade Estadual de Campinas (2017). É membro do Laboratório de Estudos do 

Veículo Elétrico (LEVE/UNICAMP). Informações mais detalhadas podem ser 

visualizados no CV lattes: http://lattes.cnpq.br/8786672258108068 

 Edgar Barassa: Será vinculado ao projeto como bolsista de pós doutorado. 

Pesquisador e empreendedor na área de tecnologias emergentes verdes, com orientação 

à construção de valor e apoio à introdução e difusão em tecnologias de baixa emissão 

de carbono. É graduado em Negócios Internacionais- UNICAMP (2012), mestre em 

Política Cientifica e Tecnológica –UNICAMP (2015) e doutor em Política Cientifica e 

Tecnológica –UNICAMP (2019). Atua em quatro frentes de trabalho, que refletem 

suas competências e expertise acumulada: Pesquisa, Consultoria, Eventos e Educação. 

Informações mais detalhadas podem ser visualizados no CV lattes: 

http://lattes.cnpq.br/0492148789650683 

 Tatiana Bermúdez Rodríguez: Será vinculada ao projeto como bolsista de pós 

doutorado com dedicação exclusiva. Economista da Universidad del Valle, Cali, 

Colômbia (2004), Mestre em Engenharia Industrial com ênfase em Gestão da Inovação 

Tecnológica da Universidad del Valle (2012) e Doutora em Política Cientifica e 

Tecnológica da Unicamp (2018). Possui amplia experiência no desenvolvimento e 

implementação de projetos de pesquisa e consultoria nas seguintes áreas: Cenários 

prospectivos, incluindo Prospecção Tecnológica, Análise de Patentes e Planejamento 

Estratégico; Mobilidade Elétrica, com ênfase em Ônibus Elétricos e/ou de Baixa 

Emissão; Gestão Tecnológica e Ambiental. É pesquisadora e uma das fundadoras em 

2014 do LEVE (Laboratório de Estudos do Veículo Elétrico). Sua tese de doutorado 

intitulada “Transições Sócio-Técnicas para uma mobilidade de baixo-carbono: Uma 

análise do nicho dos Ônibus de baixa-emissão para o caso do Brasil”, explora os 

desafios e oportunidades para a implementação de ônibus de baixa-emissão no Brasil, 
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com ênfase no caso da Licitação do Sistema de Transporte Público Coletivo de São 

Paulo. Disponível em: http://repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/333639. 

Informações detalhadas podem ser acessados no CV lattes: 

http://lattes.cnpq.br/4470504768610356 

 Anna Carolina Lourenço Navarro: Doutoranda no Departamento de Política 

Científica e Tecnológica (DPCT/UNICAMP). Seus projetos se concentram em 

políticas públicas de mobilidade urbana e tecnologias de baixa emissão para o setor de 

transportes. Formada em Relações Internacionais na FACAMP (2015) e Mestre em 

Política Científica e tecnológica UNICAMP (2018). Faz parte do Grupo de Pesquisa - 

LEVE (Laboratório de Estudos de Veículos Elétricos). Informações mais detalhadas 

podem ser visualizados no CV lattes: http://lattes.cnpq.br/3445198170984555  

 Felipe Luís Righolino Ramos: Possui graduação em geografia na modalidade 

licenciatura (2015) e bacharelado (2017) pela Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP). É membro do Laboratório de Estudos do Veículo Elétrico (LEVE-

DPCT) e, desde 2018, mestrando em política científica e tecnológica na Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP). Seus temas de interesse de pesquisa relacionam-se 

à temática da ciência, tecnologia e inovação e do desenvolvimento sustentável, com 

ênfase na transição para uma mobilidade de baixa emissão calcada na eletromobilidade. 

Informações mais detalhadas podem ser visualizados no CV lattes: 

http://lattes.cnpq.br/3506265643093950 
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Parecer 

 
Referência: parecer sobre pleito de pesquisadores para desenvolvimento de pesquisa de 

Pós-Doutorado junto ao Departamento de Política Científica e Tecnológica.  

  

O presente parecer trata do pleito dos pesquisadores Dr. Altair de Oliveira, Dr. Edgar Barassa e 

da Dra. Tatiana Bermúdez para desenvolverem pesquisa de Pós-Doutorado junto ao 

Departamento de Política Científica e Tecnológica (DPCT) do Instituto de Geociências (IG) da 

UNICAMP. Todos os candidatos realizam tal pleito sob a orientação da Profa. Dra. Flávia L. 

Consoni junto ao projeto de pesquisa P&D ANEEL Chamada 022/2018: “Eletromobilidade e 

Recursos Energéticos Distribuídos: Plataforma para Ambientes Urbanos Inteligentes e 

Modelos de Negócios Viabilizadores”. 

 

Tal projeto faz parte da Chamada Pública para Projeto de P&D Estratégico no. 022/2018, para 

o “Desenvolvimento de Soluções em Mobilidade Elétrica Eficiente” realizada pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) em 2018, tendo sido aprovado em dezembro de 2019. 

O custo total do projeto é de R$ 60.133.613,47, compreendendo 28 Macro-Etapas de atividades 

e 42 meses de duração. A UNICAMP, por meio da Faculdade de Engenharia Elétrica e 

Computação (FEEC) e do Instituto de Geociências, faz parte da equipe que desenvolverá o 

projeto, sendo responsável pela execução de cinco Macro-Etapas (no total das 28 Macro 

Etapas), compreendendo o valor de R$ 3.577.206,00. O Instituto de Geociências 

(IG/UNICAMP), ficou responsável por desenvolver a Macro-Etapa 23 (Cidade em foco: 

Políticas Públicas para a Eletromobilidade, com 30 meses para execução) e a Macro-Etapa 24 

(Capacitações Técnicas em Eletromobilidade). Estas Macro-Etapas serão desenvolvidas no 

âmbito do Laboratório de Estudos do Veículo Elétrico (LEVE), que é vinculado ao 

Departamento de Política Científica e Tecnológica (DPCT) e coordenado pela Professora 

Flávia L. Consoni. 

 

O objetivo geral do projeto é compreender como as cidades promovem e governam a transição 

para a eletromobilidade. A pesquisa desta Macro-Etapa (23) é composta por 12 etapas e deve 

 Universidade Estadual de Campinas 
Instituto de Geociências 

Departamento de Política Científica e Tecnológica 
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ser desenvolvida em 30 meses de execução. Para tal, a pesquisa demanda a participação de três 

doutores, que estarão vinculados no projeto como pesquisadores de pós-doutorado. Propõe-se 

que três membros do LEVE (desde sua criação) e que desenvolveram pesquisas de doutorado 

relacionadas ao tema do projeto no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Política 

Científica e Tecnológica, e que foram orientados pela Profa. Dra. Flávia L. Consoni  

componham a equipe, a saber: Dr. Altair Aparecido de Oliveira Filho, Dr. Edgar Barassa e Dra. 

Tatiana Bermúdez.  

 

Pelo exposto, recomendo a aceitação do pleito. 

 

Campinas, 25 de março de 2020. 

 

 
 

Profa. Dra. Janaina Oliveira Pamplona da Costa 
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A CIDADE EM FOCO: POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A 

ELETROMOBILIDADE 

 

INTRODUÇÃO  

Em 2018, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) lançou uma Chamada 

Público para Projeto de P&D Estratégico no. 022/2018, para o “Desenvolvimento de 

Soluções em Mobilidade Elétrica Eficiente”. Esta Chamada Estratégica foi fruto de uma 

construção conjunta e participativa do setor, por meio da “Rede de Inovação no Setor 

Elétrico (RISE). O objetivo desta chamada foi: “receber projetos para soluções em 

mobilidade elétrica, seja por meio de modelos de negócio, equipamentos, tecnologias, 

serviços, sistemas e infraestruturas para suporte ao desenvolvimento e à operação dos 

veículos elétricos ou híbridos plug-in, a bateria ou célula combustível” (ANEEL, 2019). 

No marco desta Chamada, a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL Energia), 

em parceria com várias instituições, incluindo a Unicamp, elaborou e apresentou o projeto: 

“Eletromobilidade e Recursos Energéticos Distribuídos: Plataforma para Ambientes 

Urbanos Inteligentes e Modelos de Negócios Viabilizadores”.  Este projeto, com custo 

total de R$ 60.133.613,47, compreendendo 28 Macro Etapas de atividades e 42 meses de 

duração, foi aprovado pela ANNEL em Dezembro de 2019, data esta que marca o início 

das atividades.   

Deste as entidades participantes do projeto com a CPFL, a Unicamp ficou 

responsável pela execução de cinco Macro Etapas (no total das 28 Macro Etapas), 

compreendendo R$ 3.577.206,00. Duas unidades da Unicamp estão envolvidas com a 

execução de atividades, incluindo: a Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação 

(FEEC), com a Macro-Etapa 6 (Solução e Gestão de DERs para Recarga Inteligente – 

Metodologia e Algoritmos), Macro-Etapa 8 (Solução Alocação de Eletropostos), e Macro-

Etapa 9 (Solução, Análise inteligente de Desempenho Individualizado de Eletroposto);  e o 

Instituto de Geociências (IG), com a Macro-Etapa 23  (Cidade em foco: Políticas Públicas 

para a Eletromobilidade) e a Macro-Etapa 24 (Capacitações Técnicas em 

Eletromobilidade). 

As atividades que ficaram sob responsabilidade do IG serão executadas pelo 

Laboratório de Estudos do Veículo Elétrico (LEVE), grupo este vinculado ao 
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Departamento de Política Científica e Tecnológica (DPCT) e coordenado pela Professora 

Flávia L. Consoni. 

O documento que aqui apresento detalha as atividades que deverão ser conduzidas 

na Macro Etapa 23: Cidade em foco: Políticas Públicas para a Eletromobilidade, a qual 

compreenderá 30 meses de atividades e um orçamento de R$ 716.206,00. Para esta 

atividade, será necessário a participação de três doutores, que estarão vinculados no projeto 

como alunos de pós doutorado, sendo eles: Altair Aparecido de Oliveira Filho, Edgar 

Barassa e Tatiana Bermúdez. Estes três pesquisadores concluíram o doutorado em Política 

Científica e Tecnológica e são membros do LEVE desde a criação do grupo, em 2014. 

Assim, este documento traz brevemente o projeto de pesquisa, com as atividades 

que serão conduzidas pelos pós doutorandos, justificando a inserção dos mesmos no 

projeto. Na primeira parte do documento é definido o Marco Analítico-Conceitual das 

Transições para a Sustentabilidade (Sustainability Transitions), o qual guiará o marco 

teórico do estudo. Posteriormente se apresenta a relevância da eletromobilidade, como 

objeto de estudo, e seus principais drivers ou motivadores. Dado que o projeto tem foco na 

cidade, a seção 3, salienta a importância de estudar a cidade como atores chave para 

estimular as transições para a sustentabilidade. Posteriormente, são apresentadas as 

perguntas de pesquisa, os objetivos, a metodologia e o cronograma de atividades. 

Finalmente se apresenta um perfil resumido dos pesquisadores que vão participar do 

projeto. 

1. MARCO ANALÍTICO-CONCEITUAL  

O marco analítico-conceitual das Transições para a Sustentabilidade (Sustainability 

Transitions) vai servir de guia para orientar esta pesquisa e para refletir acerca do papel das 

cidades no estímulo à eletromobilidade; adicionalmente, esta referência nos ajuda a 

caracterizar as Transições para uma Mobilidade de Baixo Carbono nas cidades. 

A expressão Transições foi definida por Rotmans; Kemp; Van Asselt (2001) como 

englobando “um conjunto de mudanças conectadas, que se reforçam mutuamente, e que 

acontecem em diferentes áreas como a tecnologia, a economia, as instituições, o 

comportamento, a cultura, a ecologia e os sistemas de crenças”. Neste sentido, as 

transições são processos complexos que geram grandes transformações nas funções sociais 

ou funções básicas para a sociedade (societal functions), como o transporte, 
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comunicações, agricultura, alimentação, energia, entre outros. Por sua vez, os Sistemas 

Sócio-Técnicos (Socio-Technical Systems) correspondem os vínculos necessários para 

cumprir as funções sociais. Os Sistemas Sócio-Técnicos estão conformados por uma série 

de (redes de) atores (indivíduos, empresas, grupos sociais, academia) e instituições 

(sociais, técnicas, normas, regulamentações), assim como artefatos, conhecimento, 

trabalho, capital, recursos naturais, infraestrutura, significado cultural e práticas dos 

usuários (GEELS, 2004; MARKARD; RAVEN; TRUFFER, 2012). 

As transições também podem ser entendidas como Inovações de Sistema (System 

Innovation) ou Transições Sócio-Técnicas (Socio-Technical Transitions), já que implicam 

uma “mudança de um Sistema Sócio-Técnico para outro” (GEELS, 2004). Muitas das 

Transições Sócio-Técnicas estão relacionadas com os atuais problemas ambientais, como 

as mudanças climáticas, o aumento das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), a 

qualidade do ar, a segurança energética, a perda de biodiversidade, entre outros.  

Assim, as Transições para a Sustentabilidade (Sustainability Transitions) são 

processos de transformação de longo prazo, multidimensionais e fundamentais por meio 

dos quais os sistemas sócio-técnicos estabelecidos mudam a modos mais sustentáveis de 

produção e consumo (MARKARD, RAVEN, & TRUFFER, 2012). As Transições para a 

Sustentabilidade necessariamente implicam transformações nos atuais sistemas de 

transporte, mobilidade, agricultura, energia, entre outros, onde a participação de atores de 

diferentes setores, é chave para gerar este tipo de transformação. 

Para esta pesquisa, a Mobilidade Urbana é a função social (societal function) objeto 

de estudo. O Sistema Sócio-Técnico da Mobilidade Urbana é entendido como os 

deslocamentos das pessoas, desde sua origem até seu destino, e que são feitos dentro da 

cidade através de diferentes modais: veículos individuais (carros, taxis, motos), transporte 

público coletivo (ônibus, metrô, trem) e transporte ativo (bicicletas, caminhada). 

Este sistema Sócio-Técnico da Mobilidade Urbana está conformado por uma série 

de atores e elementos associados a uma configuração dominante que privilegia o veículo 

individual com Motor a Combustão Interna (MCI) e que utiliza combustíveis fósseis 

(GEELS, 2005). Esta configuração é reforçada por uma infraestrutura consolidada de 

abastecimento de combustíveis fósseis, liderada por empresas petroleiras, e por uma 

infraestrutura viária que privilegia o uso de veículos, e que orientam o planejamento 

urbano, principalmente nas grandes cidades (BERMÚDEZ, 2018). 
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Promover mudanças nesta configuração dominante e estimular as Transições para 

uma Mobilidade de Baixo-Carbono, não é uma tarefa fácil, já que implica 

transformações econômicas, industriais, políticas, ambientais, de infraestrutura, científicas, 

tecnológicas, sociais e culturais. Também implica a participação de atores com diferentes 

graus de poder e governança, cuja agência pode estimular ou criar resistências frente a um 

processo de transição (BERMÚDEZ, 2018). 

Uma das alternativas que podem contribuir com a Transição para uma Mobilidade 

de Baixo Carbono, é a mobilidade elétrica ou eletromobilidade, que contempla a 

implementação de veículos individuais, coletivos e pesados para transporte que sejam  zero 

ou baixa emissões nas cidades. 

 

2. RELEVÂNCIA E MOTIVAÇÕES PARA A ELETROMOBILIDADE  

Dado que a eletromobilidade se constitui como uma das alternativas para contribuir 

para a Transição para uma Mobilidade de Baixo-Carbono, nesta seção serão aprofundadas 

as razões e motivações que levam a escolha deste conjunto de tecnologias, que podem dar 

respaldo à mitigação de Gases de Efeito Estufa (GEE), a melhoria da qualidade do ar e da 

saúde pública nas grandes cidades. 

Esta escolha está lastreada pela forma que se configura o sistema de propulsão de 

um veículo elétrico, que rompe com o paradigma vigente do MCI, pois apresenta em sua 

configuração um motor elétrico e baterias, em que não há combustão e consequentemente, 

não demonstram emissões de poluentes e particulados.  

De modo geral, observa-se que o suporte à eletromobilidade tem sido estimulado 

por alavancadores, os quais apontam para a percepção promissora desta rota tecnológica. 

Estes “drivers” baseiam-se em três pilares principais, a saber: i) Saúde pública e acordos 

Climáticos; ii) Janelas de oportunidades em novos negócios; iii) Políticas públicas 

direcionadas e arcabouço regulatório.  

Estes drivers apresentados estão largamente presentes no ambiente da cidades, e 

impactam e são impactos pelas interações entre atores e instituições presentes no no espaço 

urbano. Considere que a interação entre estes drivers têm influência direta na rápida 

expansão que a mobilidade elétrica vem experimentando em seu mercado e na produção de 

veículos elétricos ao redor do mundo.  
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De acordo com o relatório EV Outlook 2019, da Agência Internacional de Energia 

(International Energy Agency), em relação ao ano de 2018, foram comercializados mais de 

dois milhões de automóveis e pequenos veículos comerciais elétricos do tipo bateria 

“puros” e híbridos plug-in, caracterizando um aumento de aproximadamente 66% em 

comparação com o ano anterior de 2017 (IEA, 2019a). Este volume se soma a outros três 

milhões de veículos elétricos já em circulação no mundo.  

A seguir, discutem-se estes pilares alavancadores da mobilidade elétrica, cujas 

principais características são apresentadas na Figura 1. 

 

Figura 1. Pilares propulsores da eletromobilidade 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

2.1 Saúde Pública e Acordos Climáticos 

A partir da década de 1970, países como Estados Unidos, França e Japão trouxeram 

à tona motivações que levaram a um maior direcionamento em prol da mobilidade elétrica 

Tal processo de mudança tecnológica foi impulsionado por uma série de condicionantes na 

esfera internacional e capitaneado por um amplo conjunto de políticas e instrumentos de 

estímulo ao desenvolvimento deste setor, estruturados principalmente por estas nações, 

com vistas à promoção do desenvolvimento de tecnologias e do mercado de veículos 

elétricos (BARASSA, 2015; CONSONI et al., 2018).  
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Parte significativa dos condicionantes que (re)inseriram a eletromobilidade como 

uma trajetória tecnológica viável à indústria automotiva relacionam-se com a constatação 

de que a ampla difusão da motorização a combustão interna causam impactos negativos 

para o meio ambiente e à saúde pública nos centros urbanos, dadas as emissões de gases do 

efeito estufa e de poluentes atmosféricos como Material Particulado (MP), Óxido de 

Nitrogênio (NOx) Ozônio (O3) e Dióxido de Enxofre (SO2).  

No tocante à saúde pública, demonstra-se que as mortes associadas à exposição de 

material particulado e outros contaminantes atmosféricos corresponderam a cerca de 4.2 

milhões de mortes no mundo por ano (2017), em função de doenças associadas à exposição 

a poluentes atmosféricos, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2018). 

Salienta-se a expansão da agenda ambiental, com o subsequente crescimento da 

preocupação global com as mudanças climáticas, somadas à eclosão dos Choques do 

Petróleo em 1973 e em 1979, e à constatação de que a frota automotiva representa uma das 

principais fontes de poluição atmosférica nos centros urbanos. Estes fatos ressaltaram a 

necessidade de enfrentamento dos problemas vinculados ao paradigma dos motores a 

combustão interna dependentes de fontes fósseis, especificamente diesel e gasolina. 

Neste sentido, favoreceram a ampliação do interesse na eletromobilidade e o 

direcionamento de esforços que visassem o desenvolvimento de tecnologias de propulsão 

alternativas, menos intensivas em carbono e capazes de apoiar um padrão de mobilidade 

mais sustentável.  

Estas constatações têm se tornado um dos mais importantes alvos de políticas de 

mitigação das mudanças climáticas, dado que reduções significativas na trajetória de 

emissões, necessárias para limitar o aumento da temperatura global em 2°C, tal como 

estabelecido no Acordo de Paris, dificilmente serão atingidas sem uma participação 

decisiva do setor de transportes (IEA, 2019b). 

 

2.2 Janelas de oportunidades e novos negócios  

Observa-se que, ao mesmo tempo em que a eletromobilidade permite um padrão de 

mobilidade mais sustentável, cria também diversas oportunidades para a entrada de novos 

players no setor assim como para a incorporação de novos setores. Em outras palavras, 

face às novas tecnologias assimiladas dentro do sistema de propulsão elétrico, abre-se 
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espaço para a participação de novos atores e setores que outrora não participavam do 

complexo automotivo.  

Como exemplos de setores inseridos nesta nova dinâmica tem-se o setor elétrico, 

fundamental no estabelecimento da infraestrutura de recarga para o abastecimento dos 

veículos; o setor eletro-eletrônico, responsável pela oferta de componentes, dentre os quais 

se destacam os motores elétricos e, mais particularmente, os acumuladores de energia e as 

baterias automotivas, sistemas-chave para o Sistema de Propulsão Elétrico (SPE). 

Dada essa dinâmica inter-setorial, observa-se a estruturação de novas articulações 

entre os atores que compõem os setores e indústrias relevantes para este segmento veicular, 

particularmente a indústria automotiva e os setores eletro-eletrônico e elétrico. A interação 

e o estabelecimento de novas associações entre esses atores favorecem o surgimento, a 

expansão e a consolidação de novas redes, as quais emergem com vistas a superar diversos 

desafios tecnológicos vinculados à essa dinâmica. Ainda, há que se mencionar o papel dos 

desenvolvedores de soluções de gerenciamento de eletropostos e conectividade veicular, 

que fornecem soluções integradas para que o usuário consiga por meio de aplicativos e 

outros softwares, integrar seu veículo à rede elétrica. 

Pondera-se também a emergência de uma nova classe de consumidores que 

privilegiam na decisão de compra de veículos mais eficientes e menos poluentes. Este 

comportamento faz parte de um movimento mais amplo que se refere à escolha por 

produtos mais amigáveis ao meio ambiente, mas também vem à luz da indústria 

automobilística em si a partir do efeito que o “dieselgate”1 causou quanto às impressões 

acerca do MCI e seu aprimoramento, que dá pistas claras de incompatibilidade com a 

agenda ambiental e os alvos de emissões regulados pelos principais mercados automotivos. 

 

2.3 Políticas públicas e arcabouço regulatório 

O acoplamento dos aspectos acima citados tem corroborado o desenho e 

implementação de uma regulamentação cada vez mais rigorosa quanto às emissões de 

poluentes para o consumo da frota. Trata-se de um desafio contínuo para as montadoras e 

as autopeças em prover veículos e equipamentos que alcancem as metas estipuladas. No 

tocante à eletrificação neste processo, é um elemento fundamental ao se olhar suas 

                                                 
1 Dieselgate refere-se ao escândalo de falsificação de testes de emissões de poluentes descoberto em 2015 

envolvendo, principalmente, o Grupo Volkswagen nos Estados Unidos e diversas fabricantes de carros pelo 

mundo.  
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diferentes tecnologias como os híbridos e seus estágios de hibridização, e os elétricos a 

bateria como parte deste mix tecnológico que deverá atender estas exigências crescentes 

(vide Figura 2).  

 

Figura 2. Metas de emissões de CO2 (g/km) e eficiência energética por países 

(2000-2030) 

 
Fonte: Adaptado de ICCT (2019). 

 

Esta figura reforça o desafio contínuo colocado às montadoras em reduzir as 

emissões de forma sustentada. Pois, a “régua” das emissões desce cada vez mais, ano após 

ano no horizonte 2020/2030 e pressiona o aprimoramento dos veículos para a baixa 

emissão.  

De fato, a constituição de uma nova trajetória tecnológica na indústria 

automobilística – representada pelo desenvolvimento dos sistemas de propulsão veicular 

eletrificados, e tecnologias associadas – e as perspectivas de expansão do mercado para 

VEs nos próximos anos, fornecem evidências que corroboram políticas direcionadas a este 

propósito. 

Assim, são diversos os elementos que estão impulsionando a mobilidade elétrica no 

início do século XXI, dado que suas tecnologias contemplam a resolução (ou mitigação) 

dos principais problemas ligados ao setor de transporte, como os elevados níveis de 

emissões e poluentes locais que reverberam na saúde pública, a baixa eficiência relativa 

dos motores a combustão interna, questões de segurança energética e, por fim, 

oportunidade de desenvolvimento de novos negócios relacionadas à mobilidade. 
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Dada a importância das cidades como um espaço potencial para incorporar 

tecnologias de baixa e zero emissão, a seguinte seção apresenta argumentos que justificam 

a importância de analisar as cidades como atores chave para estimular as transições para a 

sustentabilidade. 

 

3. A CIDADE EM FOCO  

As cidades, ao agregarem importantes atividades econômicas e concentrarem 

grande parte da população mundial, impactam de forma significativa a mobilidade urbana, 

o consumo de energia, a qualidade do ar, o aumento das emissões de Gases de Efeito 

Estufa (GEE) e, por extensão, a saúde pública. Considere que, de forma geral, “as cidades 

são responsáveis por 70% das emissões globais de CO2” (UN-HABITAT, 2016). Em 

termos populacionais, em 2018, 55% das pessoas do mundo morava nas cidades, 

percentual que deve chegar a 68% em 2050 (UN DESA, 2018). A importância das cidades 

e seu potencial para enfrentar as mudanças climáticas e para transformar os sistemas locais 

de energia, transporte e mobilidade, tem sido contemplada nos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), especificamente no “Objetivo 11: Tornar as cidades 

e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis” (ONU, 2018). 

Para este objetivo, foram estabelecidas metas específicas2 para 2030, que contemplam 

entre outras, a priorização do transporte público e a necessidade de reduzir os problemas 

associados à qualidade do ar.  

Um dos fatores com grande impacto sobre a qualidade do ar e aumento das 

emissões de GEE, são os veículos com MCI, que utilizam intensivamente combustíveis de 

origem fóssil. Segundo a IEA (2017), “o transporte é responsável por aproximadamente 

um quarto (24%) das emissões globais de CO2 provenientes da queima de combustíveis”. 

Na América-Latina “o transporte é responsável por 19% das emissões de CO2
” (WRI 

World Resources Institute, 2016). 

No caso do Brasil, segundo o Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções 

de Gases de Efeito Estufa (SEEG), em 2016, o segmento de transportes ocupou o posto de 

                                                 
2 A Meta 11.2 estabelece a importância de “proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, 

acessíveis, sustentáveis e a preço accessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da 

expansão dos transportes públicos […]” e a Meta 11.6 estabelece a necessidade de “reduzir o impacto 

ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de 

resíduos municipais e outros” (ONU, 2018). 
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maior emissor de GEE dentre os setores de energia analisados, sendo responsável pela 

emissão de 204 MtCO2e,  (39% do total) (FERREIRA et al., 2018).  

Considerando somente o segmento de transporte, o modal rodoviário foi o principal 

emissor de GEE em 2016, com 92% (188 MtCO2e). Tanto o transporte individual como o 

coletivo têm uma alta dependência dos combustíveis fósseis, sendo o diesel para veículos 

pesados e gasolina para automóveis. 

Neste contexto de emissões e intensificação dos problemas relacionados à poluição 

do ar, passa a ser necessário a implementação de mudanças nos sistemas dominantes do 

transporte terrestre e da mobilidade urbana, que possibilite promover uma transição para 

uma mobilidade de baixo-carbono. Neste processo de transição, a eletromobilidade passa a 

ser um ativo estratégico já que permite a implementação de tecnologias zero-emissão para 

os diferentes modais de transporte. 

As cidades e, particularmente, os governos e o poder público local, são 

fundamentais para direcionar e estimular tais processos de transição. Os governos locais 

são os encarregados de planejar e executar a política de mobilidade urbana e organizar e 

prestar os serviços de transporte público e privado, adotando padrões para o controle da 

poluição ambiental e sonora. Por tais razões, os governos locais têm toda a governança 

para implementar políticas e ações para promover uma transição para uma mobilidade de 

baixo-carbono, que em muitos casos não estão alinhadas ao contexto nacional. 

Assim, as cidades se convertem numa espécie de laboratório real para o fomento de 

tecnologias de baixa e zero emissão, onde é necessário levar em conta as características 

específicas de cada tecnologia e os benefícios associados com sua implementação, 

especialmente no meio ambiente, saúde e mobilidade. As cidades deixam de ser elementos 

estáticos, para se configurarem como elementos dinâmicos que estimulam as transições 

para a sustentabilidade (BERMÚDEZ, 2018).  

Alguns argumentos que justificam a importância de analisar as cidades como atores 

chave para estimular as transições para a sustentabilidade são (EEA, 2018; HOLTZ et al., 

2018; KUOKKANEN; YAZAR, 2018): 

● As cidades concentram cada vez mais o poder e os recursos disponíveis, e são 

fonte de demanda de bens e serviços (que podem ser ambientalmente 

específicos), convertendo-se assim em atores centrais, não só das transições 
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locais, mas também das transições sócio-técnicas em escala nacional e 

transnacional.  

● As cidades têm condições especiais e espaços de incubação natural de nichos, 

projetos demonstrativos e experimentos, que permitem aprender sobre 

diferentes inovações de nicho sustentáveis, e contribuir com a reconfiguração 

de regimes existentes.  

● As áreas urbanas são locais onde a mudança do regime ocorre a partir de 

mudanças na infraestrutura, nas instituições, na produção e no comportamento 

do consumidor. 

● As áreas urbanas podem coordenar e integrar desenvolvimentos conjuntos em 

diferentes setores que podem gerar processos simultâneos de transição para a 

sustentabilidade. 

 

Assim, as cidades, a partir da atuação dos governos locais e da articulação com os 

demais atores da sociedade, são fundamentais para liderar processos de transição para a 

sustentabilidade, porque podem compreender melhor, informar e orientar aos habitantes 

locais, gestores públicos, empresas e organizações para alcançar objetivos de 

sustentabilidade (VAGNONI; MORADI, 2018). Neste sentido, torna-se importante 

compreender como é a agência no nível da cidade, como é a governança entre os atores 

locais e como estes se articulam entre sim e com os demais atores nacionais, inclusive na 

dimensão supranacional. Esta governança também deve incluir uma ampla variedade de 

atores, que podem surgir por fora das administrações e dos governos locais 

(WITTMAYER; ROORDA; STEENBERGEN, 2014). 

No contexto do presente projeto, analisar o papel das cidades, do poder local e da 

governança entre diferentes atores, permitirá compreender e identificar quais são as 

diferentes ações e políticas públicas que estão sendo articuladas para promover o estímulo 

à eletromobilidade nos diferentes modais de transporte. 

 

4. PERGUNTAS DE PESQUISA  

 

Uma vez entendida a importância da eletromobilidade e das cidades para o estímulo 

de processos de Transição para uma Mobilidade de Baixo Carbono, podemos afirmar que a 

eletromobilidade é um fenômeno essencialmente urbano, sendo o seu uso e o seu 
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desenvolvimento técnico viabilizados na e para a cidade. A própria concepção de 

eficiência energética, intermodalidade, conectividade e compartilhamento vão na direção 

de contribuir com os problemas urbanos. 

A cidade é a arena principal da construção de novas formas e expressões de vida e, 

como tal, deve ser também a escala de atuação dos mais diversos atores sociais 

(organizados ou não). É nesse recorte espacial que ocorre a gestão dos transportes públicos 

coletivos e as manifestações dos desejos individuais de mobilidade, sendo um território 

multifacetado que expressa os anseios dos seus habitantes. Assim, esta pesquisa busca 

compreender qual é o papel e o alcance da cidade para a promoção da Eletromobilidade. 

Compreende-se o conceito de “cidade” como base material resultante das relações 

sociais promovidas pelas aglomerações urbanas, ou seja, área ocupada por população que 

exerce, principalmente, atividades econômicas secundárias e terciárias e, ainda, congrega 

um modo de vida particularmente urbano – interdependência e concentração. 

O processo investigativo é organizado por meio de uma cadeia de perguntas, que 

são respondidas ao longo da pesquisa. Parte-se de um questionamento geral (a função da 

cidade) para indagações mais específicas, as quais revelarão particularidades do fenômeno 

(Eletromobilidade). No conjunto organizado das respostas teremos, por finalidade, novos 

conhecimentos no que tange o movimento de transição para a uma mobilidade de baixo 

carbono, compreendendo como ocorre o fenômeno da eletromobilidade mesmo em 

território controlado pelo paradigma tecnológico do motor a combustão interna. 

As perguntas funcionam como guias para o estabelecimento de uma estratégia 

investigativa e, portanto, também dão contornos ao corpo da pesquisa, corroborando 

conhecimentos preexistentes ou fazendo avançar o campo de conhecimento. As perguntas 

auxiliares colocadas neste projeto são: 

i) Quais são as categorias de atores que se mobilizam ou participam da 

construção da eletromobilidade nas cidades? 

ii) Quais são os instrumentos de política pública mobilizados pelo poder 

público local para a efetivação da eletromobilidade? 

iii) Qual é a raciànalidade dos instrumentos de política pública (design de 

política)? 
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iv) Quais são os canais de comunicação entre os atores e as diferentes escalas 

de decisão e gestão do território (Municipal, Estadual e Federal) no que 

tange a Eletromobilidade? 

v) Por que as cidades aderem (ou não) à Eletromobilidade? Quais os 

motivadores para esta inclinação?  

vi) Quais são os modelos de negócio vencedores no plano internacional? 

vii) Quais são os modelos de negócios que estão despontando no cenário 

nacional? 

O questionamento da realidade é a força motriz do avanço do conhecimento 

sistematizado; nesta perspectiva, nossas perguntas impulsionam o próprio desenvolvimento 

dessa pesquisa. Isso fica expresso na metodologia e no percurso adotado pelo trabalho que 

são motivados por essas indagações. 

 

5. OBJETIVOS 

O objetivo geral do projeto é compreender como as cidades promovem e governam 

a transição para a eletromobilidade. De tal modo, identifica-se quais são as funções 

exercidas pelos diferentes agentes sociais nesse processo e, principalmente, como o poder 

público local mobiliza recursos e instrumentos de política pública para a efetivação dos 

veículos elétricos dentre as opções de deslocamento de pessoas no espaço urbano. 

Alguns dos objetivos específicos relacionados abaixo irão buscar o desdobramento 

e esclarecimento da questão principal do projeto, no que se refere: 

1. Elaborar proposta metodológica para reconhecimento e escolha de casos exitosos 

(cidades que vivenciam o avanço da eletromobilidade), atrelando-a com a 

compreensão da heterogeneidade dos caminhos possíveis de difusão dos Veículos 

Elétricos, possibilitando a construção de uma base operacional para o 

desenvolvimento da pesquisa. 

2. Construir um framework para análise de políticas públicas para eletromobilidade, 

que apreenda as especificidades das ações locais, ou seja, uma lente interpretativa 

para compreender a ação do poder público local na dimensão da eletromobilidade 

(articulação entre a abordagem teórica e objeto de estudo). 
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3. Mapear as experiências internacionais no campo da eletromobilidade, tendo como 

recorte espacial as ações conduzidas no plano das cidades. 

4. Caracterizar o processo de penetração da eletromobilidade no Brasil, pontuando as 

especificidades da atividade inovativa, da difusão da tecnologia em território 

nacional e dos modelos de negócios pioneiros, proporcionando uma base 

comparativa (Brasil – Mundo) para a identificação das barreiras e potencialidades 

presente no país. 

5. Identificar qual é o papel desempenhado pelas políticas públicas implementadas 

pelo poder público local na promoção da inovação e difusão das tecnologias 

atinentes à eletromobilidade, verificando como estas ampliam (ou não) a 

possibilidade do desenvolvimento tecnológico e do uso dos VEs. 

6. Compreender as ações e os papéis desempenhados pelos atores locais no 

desenvolvimento e difusão dos VEs, evidenciando as relações que estes 

estabelecem na efetivação da Eletromobilidade. 

7. Propor um conjunto integrado de ações e instrumentos de políticas públicas para os 

munícipios brasileiros adentrarem à eletromobilidade (enquadramento institucional 

para a efetivação da eletromobilidade no Brasil). 

8. Capacitação de gestores públicos no campo da eletromobilidade. Realização de um 

ciclo de eventos (workshops) para os responsáveis por pensar e planejar a 

mobilidade nas cidades brasileiras. 

 

6. METODOLOGIA 

Nesta seção explicitamos as etapas da pesquisa e as ações a serem realizadas, com 

menção às principais bases de dados a serem consultadas e a maneira como os conceitos 

chaves da abordagem serão operacionalizados. A pesquisa conta com diversas etapas 

subsequentes e complementares, que vão do geral ao particular e retorna ao geral, isto é, 

parte da compreensão do segmento da eletromobilidade, mapeia e analisa as ações 

desenvolvidas pelas cidades de maneira particular e, por fim, estabelece categorias de 

políticas públicas que podem compor um mix de instrumentos institucionais aplicáveis a 

todas as cidades e em novas pesquisas. Desta forma, é possível realizar proposições de 

políticas para as cidades brasileiras.  
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A pesquisa é composta por 12 etapas que percorrem 30 meses de execução. As 

Figuras 3 e 4 evidenciam a distribuição destes momentos ao longo do tempo. As etapas são 

identificadas com códigos estabelecidos dentro da lógica do projeto maior a qual este se 

insere: “Eletromobilidade e Recursos Energéticos Distribuídos: Plataforma para 

Ambientes Urbanos Inteligentes e Modelos de Negócios Viabilizadores” e que, como 

exporto na Introdução deste projeto, compreende 28 Macro-Etapas de atividades. Com 

isso, as etapas a serem realizadas neste projeto foram definidas com a letra “E” de etapas e 

o número sequencial de 207 a 218. 

A Figura 3 sintetiza o percurso metodológico e a sequência de ações no transcorrer 

da pesquisa. O processo sistemático de investigação inicia-se com a seleção de critérios 

para escolha de casos exitosos e o projeto é finalizado com momentos formativos para 

gestores públicos, quando compartilhamos as experiências e as informações obtidas no 

projeto com os responsáveis por pensar e executar políticas públicas na escala do 

local/cidade em municípios brasileiros.  

 

Figura 3. Delineamento e opções metodológicas 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A Figura 4 distribui todas as etapas de trabalho nos meses de transcurso do projeto 

(cronograma do projeto). Vale destacar que todas etapas pressupõem uma contínua e 

paralela pesquisa bibliográfica, sempre ampliando o referencial teórico e conceitual dos 
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pesquisadores. Na condução das etapas também se realizam outras ações que são correntes 

no desenvolvimento de pesquisa desse tipo, tidas como ferramentas para atingir cada etapa 

do trabalho, sempre discutidas em reuniões da equipe de trabalho, e que incluem: Trabalho 

de Campo; Entrevistas; Coletas de dados primários e secundários; Confecção de 

cartogramas, diagramas e gráficos; Sistematização dos resultados, Entrega dos relatórios 

parciais e final. 
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Figura 4. Tempo dedicado a cada etapa de pesquisa (Cronograma de Pesquisa) 

Etapa 

  
Descrição/Etapa 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

E207 
Critérios de seleção das cidades 

protagonistas na eletromobilidade                                                             

E208 

Consolidação do material bibliográfico 

sobre cidades protagonistas da 

eletromobilidade                                                             

E209 
Seleção dos casos de sucesso: cidades 

protagonistas na eletromobilidade                                                             

E210 
Definição de metodologia para análise de 

políticas públicas voltadas às cidades                                                             

E211/ 

E212/ 

E213 

Análise e classificação das políticas 

públicas voltadas às cidades (plano 

internacional)                                                             

E214 
Análise e classificação das políticas 

públicas voltadas às cidades: Brasil                                                             

E215 

Proposição de políticas públicas para as 

cidades: enquadramento legal e a 

efetivação da eletromobilidade                                                             

E216 
Organização e formatação de um livro 

com os resultados destes estudos                                                             

E217 

Formatação de Cursos de treinamento 

com gestores públicos em cidades 

brasileiras                                                             
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E218 Treinamento de Gestores Públicos 
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A primeira etapa (E207) da pesquisa destina-se a definição dos critérios objetivos 

de escolha das cidades protagonistas na eletromobilidade, com duração de 2 meses. 

Define-se os critérios, bem como, demonstra a importância dos dados que indicam o 

desempenho das cidades, incluindo: i) estoque de veículos elétricos por cidade; ii) a 

existência de compromissos/metas de veículos circulando nas cidades; iii) Existência de 

projetos demonstrativos; iv) Quantidade de carregadores públicos para VEs. Outra ação 

dessa etapa é coletar e organizar sistematicamente os dados, criando um banco de consulta, 

que pode mensurar e distinguir as dimensões concretas da eletromobilidade. Estes dados 

serão dispostos em tabelas e gráficos. 

O segundo momento da pesquisa (E208) ocorre concomitante com a primeira ação, 

tendo duração de 3 meses. Nesse sentido, realizar-se-á a consolidação do material 

bibliográfico sobre cidades, poder público, gestão do espaço urbano, mobilidade, Inter-

mobilidade, cidades sustentáveis e eletromobilidade. Realiza-se um exercício de 

bibliometria, explorando os principais repositórios de artigos científicos do mundo; no 

plano internacional opta-se pela Scopus (22.000 periódicos) e o Web of Science (12.000 

periódicos), já para escala nacional, utiliza-se a plataforma da Scielo (372 periódicos). A 

busca e a análise bibliométrica é dada por meio da formulação de equações de busca, que 

são compostas por palavras-chaves e operadores booleanos, possibilitando recuperar 

artigos científicos atinentes ao objetivo desse projeto. O resultado desta etapa dará forma a 

uma banco de artigos sobre o tema e será objeto de leitura, discussão e compilação das 

informações entre os pesquisadores do projeto.  

A terceira etapa da pesquisa (E209) tem previsão de ocorrer em 2 meses. Consiste 

em definir qual será o recorte espacial da análise, ou seja, definir quais serão as cidades 

estudadas ao longo do projeto, figurando como exemplo e fonte de informações para 

pensar o caso nacional. A escolha das cidades ocorrerá por meio de um rankeamento das 

cidades, selecionando aquelas que obtiveram maior destaque nos dados coletados na etapa 

E207. Esse processo será validado e calibrado com a realização de um workshop com 

experts convidados e os gestores do projeto (CPFL e CPqD).  

A etapa E210 consiste no quarto momento da pesquisa e inclui a definição do 

arcabouço conceitual para reconhecimento e análise das cidades com protagonistas. O 

grupo de pesquisa LEVE apresenta experiência nos estudos de políticas públicas na escala 

nacional/países (veja CONSONI et al, 2018). Esta etapa implica uma recondução dos 
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esforços analíticos e metodológicos para o enfoque na escala local/municipal, com isso, 

define-se uma nova abordagem que permite compreender as ações e os instrumentos 

mobilizados pelas cidades para impulsionar e sustentar a eletromobilidade. Tendo como 

base os trabalhos Consoni et al., (2018) e Oliveira et al., (2017) desenvolve-se categorias 

analíticas que aproxime o olhar para ações que possibilitem a integração dos VEs aos 

sistemas locais de transporte e de energia, bem como as que estimulam a compra e o uso 

dos VEs no cotidiano das cidades. 

As etapas E211, E212 e E213 destinam-se a análise e classificação das políticas 

públicas voltadas às cidades. Realiza-se o mapeamento das ações desempenhadas por 

cidades presentes em diferentes partes do mundo, com isso, a pesquisa garante 

multiplicidade nas experiências. O processo de mapeamento reúne e organiza as ações 

executadas ao longo do tempo pelo poder público local. Cria-se ao final, um banco de 

informações sobre as práticas ligadas à eletromobilidade.  

Estas etapas têm duração de 6 meses. Esta ação de pesquisa resulta no detalhamento 

das ações desempenhadas no nível de cidades a fim de compreender a sua dinâmica, 

motivação e ações no campo da eletromobilidade. Serão estudadas cidades da Ásia, 

Oceania, EUA, Europa, América Latina e África. 

A etapa E214 tem foco no Brasil e realiza a análise e classificação das políticas 

públicas voltadas às cidades brasileiras, ou seja, são reunidas todas as iniciativas já 

realizadas que tenham sido conduzidas pelo poder local. O levantamento de ações 

específicas em prol à eletromobilidade desempenhadas no território brasileiro promove a 

visibilidade para as iniciativas nacionais que podem carregar informações relevantes dos 

entraves e dos desafios para a eletromobilidade no Brasil, um país com proporções 

continentais e com diferenças regionais expressivas, tanto no que tange a cultura, como no 

padrão de consumo. Para tal, realiza o enquadramento conceitual e metodológico para as 

cidades selecionadas, visando o detalhamento das ações desempenhadas no nível de 

cidades, a fim de compreender a sua dinâmica, motivação e ações/projetos no campo da 

eletromobilidade. A princípio não se limita o número de cidades a serem estudadas.  

A etapa E215 realiza-se a proposição de políticas públicas para as cidades 

brasileiras, buscando desenhar um enquadramento legal e a efetivação da eletromobilidade. 

Por meio da análise comparativa e crítica dos condicionantes da eletromobilidade no plano 

internacional, propõe-se um conjunto amplo de ações para a efetivação da eletromobilidade 
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nas cidades brasileiras. Esta etapa promove uma reflexão acerca das evidências de políticas 

públicas e aparatos regulatórios bem-sucedidos no âmbito das cidades, que pode ser 

transladada para a realidade brasileira, não limitando-se a mera cópia, mas sim, a uma 

adaptação e reconfiguração dos instrumentos diante das particularidades encontradas no 

Brasil. Essa seção do projeto de pesquisa cria uma agenda propositiva para a 

eletromobilidade no país, tendo como escala de ação as cidades e os atores que configuram 

a dinâmica do espaço urbano. 

A etapa E216 tem duração de 3 meses e serão destinados para a organização e 

formatação de um livro com os resultados da pesquisa na forma de um livro (e-book ou 

impressa) que servirá de base para as etapas posteriores (treinamento com gestores 

públicos municipais). Ademais, a obra irá contribuir com a popularização da temática e 

promover a difusão dos conceitos e informações relevantes sobre a eletromobilidade no 

Brasil e no mundo, possibilitando o adensamento do conhecimento no país, base 

importante para a transição para a sustentabilidade e promoção de novas alternativas ao 

paradigma dos combustíveis fósseis. A produção bibliográfica sobre a díade cidades-

eletromobilidade promove avanços na base de conhecimento dos atores situados no país, 

bem como, marca posição do grupo de pesquisa e de seus parceiros como pioneiros no 

segmento. 

Transcorridas as 10 etapas da pesquisa (conforme detalhamento neste projeto), ou 

os 24 meses de atividades, esta Macro-Etapa 23  será interrompida por 9 meses. A proposta 

é que esta interrupção permita que os pesquisadores possam acompanhar os 

desenvolvimentos e resultados já evidenciados nas outras Macro-Etapas do projeto CPFL 

Energia junto à ANEEL; estas atividades serão retomadas restando 6 meses para a 

finalizados do projeto. Trazer os resultados das demais Macro-Etapas será um dos insumos 

para as duas outras etapas que se seguirão, de Formação de Gestores Públicos.   

A etapa E217 é destinada a formatação de Cursos de treinamento para gestores 

públicos brasileiros. Pretende-se formatar duas versões de cursos para divulgação dos 

resultados da pesquisa: uma versão curta, no formato de workshop (idealmente de 3 horas), 

para conscientização da importância do tema da eletromobilidade e dos ganhos que a 

cidade pode auferir com o direcionamento de ações públicas necessárias para impulsionar 

tais atividades; e uma versão mais completa,  no formato de treinamento (idealmente, de 8 

horas) para explorar as ações conduzidas pelas cidades analisadas, como as cidades focais 

(Brasil) podem empreender neste campo e como a experiência com o Projeto P&D Aneel 
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promovido pela CPFL ajuda a elucidar muitas das dúvidas práticas deste tema. Vale 

enfatizar que este projeto CPFL pretende implementar um laboratório real na cidade de 

Campinas, com todas as estruturas envolvidas na eletromobilidade articuladas.  

A última etapa do projeto (E218) compreende o treinamento de Gestores Públicos. 

Pretende-se discutir com atores do setor público (foco nos tomadores de decisão) a 

experiência de cidades bem-sucedidas no campo da eletromobilidade. O destaque destes 

workshops/ treinamento será chamar a atenção para a governança necessária para que as 

ações no campo da eletromobilidade possam ter continuidade. Ressalta-se aspectos 

decisivos para a eletromobilidade, tais como: i) as ações que foram tomadas e conduzidas 

pelo poder local nos diversos casos; ii) os resultados obtidos na eletromobilidade que 

favoreceram as cidades; iii) a diversidade das ações e de design dos instrumentos de 

políticas públicas e; iv) a multiplicidade dos atores mobilizados nas iniciativas pró 

eletromobilidade. 

 

7. EQUIPE DO PROJETO 

O grupo de trabalho que irá conduzir o desenvolvimento da pesquisa é composto 

por membros do Laboratório de Estudos do Veículo Elétrico (LEVE) do Departamento de 

Política Científica e Tecnológica da Unicamp, com pesquisadores com formação atinentes 

à temática que se complementam no processo de investigação, a saber: 

 Flavia L. Consoni: Professora junto ao Departamento de Política Científica e 

Tecnológica, do Instituto de Geociências da Unicamp, é a líder desta proposta. É uma 

das fundadoras, em 2014 e, desde então, coordenadora do LEVE – Laboratório de 

Estudos do Veículo Elétrico-, formalmente registrado no Diretório de Grupo de 

Pesquisas do CNPq. O LEVE agrega pesquisadores (alunos de graduação e pós-

graduação, além de mestres e doutores) com o objetivo de realizar pesquisas e estudos 

na área da indústria automobilística, com o foco nas tecnologias de propulsão veicular 

baseadas no baixo carbono. Neste contexto, destacam-se os veículos de baixa emissão, 

que incluem os veículos elétricos, híbridos e dedicados às energias renováveis. O grupo 

também se dedica a uma reflexão crítica acerca do papel que o Brasil pode 

desempenhar neste contexto da mobilidade de baixa emissão. As competências de 

pesquisa do grupo de trabalho, direcionadas à temática do veículo elétrico, contemplam 

as seguintes áreas de pesquisa, a saber: Mapeamento de políticas públicas; Análise de 
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políticas públicas para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I); Estudos de vigilância 

tecnológica e de identificação de trajetórias tecnológicas. Informações mais detalhadas 

podem ser visualizados no CV lattes: http://lattes.cnpq.br/3178864999293864 

 Altair Aparecido de Oliveira Filho: Será vinculado ao projeto como bolsista de pós 

doutorado. Professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 

Paulo (IFSP). Possui graduação em Geografia pela Universidade Estadual Paulista – 

“Júlio de Mesquita Filho” (2010), Mestrado em Geografia pela Universidade Federal 

de Santa Cataria (2013) e Doutorado em Política Científica e Tecnológica pela 

Universidade Estadual de Campinas (2017). É membro do Laboratório de Estudos do 

Veículo Elétrico (LEVE/UNICAMP). Informações mais detalhadas podem ser 

visualizados no CV lattes: http://lattes.cnpq.br/8786672258108068 

 Edgar Barassa: Será vinculado ao projeto como bolsista de pós doutorado. 

Pesquisador e empreendedor na área de tecnologias emergentes verdes, com orientação 

à construção de valor e apoio à introdução e difusão em tecnologias de baixa emissão 

de carbono. É graduado em Negócios Internacionais- UNICAMP (2012), mestre em 

Política Cientifica e Tecnológica –UNICAMP (2015) e doutor em Política Cientifica e 

Tecnológica –UNICAMP (2019). Atua em quatro frentes de trabalho, que refletem 

suas competências e expertise acumulada: Pesquisa, Consultoria, Eventos e Educação. 

Informações mais detalhadas podem ser visualizados no CV lattes: 

http://lattes.cnpq.br/0492148789650683 

 Tatiana Bermúdez Rodríguez: Será vinculada ao projeto como bolsista de pós 

doutorado com dedicação exclusiva. Economista da Universidad del Valle, Cali, 

Colômbia (2004), Mestre em Engenharia Industrial com ênfase em Gestão da Inovação 

Tecnológica da Universidad del Valle (2012) e Doutora em Política Cientifica e 

Tecnológica da Unicamp (2018). Possui amplia experiência no desenvolvimento e 

implementação de projetos de pesquisa e consultoria nas seguintes áreas: Cenários 

prospectivos, incluindo Prospecção Tecnológica, Análise de Patentes e Planejamento 

Estratégico; Mobilidade Elétrica, com ênfase em Ônibus Elétricos e/ou de Baixa 

Emissão; Gestão Tecnológica e Ambiental. É pesquisadora e uma das fundadoras em 

2014 do LEVE (Laboratório de Estudos do Veículo Elétrico). Sua tese de doutorado 

intitulada “Transições Sócio-Técnicas para uma mobilidade de baixo-carbono: Uma 

análise do nicho dos Ônibus de baixa-emissão para o caso do Brasil”, explora os 

desafios e oportunidades para a implementação de ônibus de baixa-emissão no Brasil, 
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com ênfase no caso da Licitação do Sistema de Transporte Público Coletivo de São 

Paulo. Disponível em: http://repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/333639. 

Informações detalhadas podem ser acessados no CV lattes: 

http://lattes.cnpq.br/4470504768610356 

 Anna Carolina Lourenço Navarro: Doutoranda no Departamento de Política 

Científica e Tecnológica (DPCT/UNICAMP). Seus projetos se concentram em 

políticas públicas de mobilidade urbana e tecnologias de baixa emissão para o setor de 

transportes. Formada em Relações Internacionais na FACAMP (2015) e Mestre em 

Política Científica e tecnológica UNICAMP (2018). Faz parte do Grupo de Pesquisa - 

LEVE (Laboratório de Estudos de Veículos Elétricos). Informações mais detalhadas 

podem ser visualizados no CV lattes: http://lattes.cnpq.br/3445198170984555  

 Felipe Luís Righolino Ramos: Possui graduação em geografia na modalidade 

licenciatura (2015) e bacharelado (2017) pela Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP). É membro do Laboratório de Estudos do Veículo Elétrico (LEVE-

DPCT) e, desde 2018, mestrando em política científica e tecnológica na Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP). Seus temas de interesse de pesquisa relacionam-se 

à temática da ciência, tecnologia e inovação e do desenvolvimento sustentável, com 

ênfase na transição para uma mobilidade de baixa emissão calcada na eletromobilidade. 

Informações mais detalhadas podem ser visualizados no CV lattes: 

http://lattes.cnpq.br/3506265643093950 
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Referência: parecer sobre pleito de pesquisadores para desenvolvimento de pesquisa de 

Pós-Doutorado junto ao Departamento de Política Científica e Tecnológica.  

  

O presente parecer trata do pleito dos pesquisadores Dr. Altair de Oliveira, Dr. Edgar Barassa e 

da Dra. Tatiana Bermúdez para desenvolverem pesquisa de Pós-Doutorado junto ao 

Departamento de Política Científica e Tecnológica (DPCT) do Instituto de Geociências (IG) da 

UNICAMP. Todos os candidatos realizam tal pleito sob a orientação da Profa. Dra. Flávia L. 

Consoni junto ao projeto de pesquisa P&D ANEEL Chamada 022/2018: “Eletromobilidade e 

Recursos Energéticos Distribuídos: Plataforma para Ambientes Urbanos Inteligentes e 

Modelos de Negócios Viabilizadores”. 

 

Tal projeto faz parte da Chamada Pública para Projeto de P&D Estratégico no. 022/2018, para 

o “Desenvolvimento de Soluções em Mobilidade Elétrica Eficiente” realizada pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) em 2018, tendo sido aprovado em dezembro de 2019. 

O custo total do projeto é de R$ 60.133.613,47, compreendendo 28 Macro-Etapas de atividades 

e 42 meses de duração. A UNICAMP, por meio da Faculdade de Engenharia Elétrica e 

Computação (FEEC) e do Instituto de Geociências, faz parte da equipe que desenvolverá o 

projeto, sendo responsável pela execução de cinco Macro-Etapas (no total das 28 Macro 

Etapas), compreendendo o valor de R$ 3.577.206,00. O Instituto de Geociências 

(IG/UNICAMP), ficou responsável por desenvolver a Macro-Etapa 23 (Cidade em foco: 

Políticas Públicas para a Eletromobilidade, com 30 meses para execução) e a Macro-Etapa 24 

(Capacitações Técnicas em Eletromobilidade). Estas Macro-Etapas serão desenvolvidas no 

âmbito do Laboratório de Estudos do Veículo Elétrico (LEVE), que é vinculado ao 

Departamento de Política Científica e Tecnológica (DPCT) e coordenado pela Professora 

Flávia L. Consoni. 

 

O objetivo geral do projeto é compreender como as cidades promovem e governam a transição 

para a eletromobilidade. A pesquisa desta Macro-Etapa (23) é composta por 12 etapas e deve 
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ser desenvolvida em 30 meses de execução. Para tal, a pesquisa demanda a participação de três 

doutores, que estarão vinculados no projeto como pesquisadores de pós-doutorado. Propõe-se 

que três membros do LEVE (desde sua criação) e que desenvolveram pesquisas de doutorado 

relacionadas ao tema do projeto no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Política 

Científica e Tecnológica, e que foram orientados pela Profa. Dra. Flávia L. Consoni  

componham a equipe, a saber: Dr. Altair Aparecido de Oliveira Filho, Dr. Edgar Barassa e Dra. 

Tatiana Bermúdez.  

 

Pelo exposto, recomendo a aceitação do pleito. 

 

Campinas, 25 de março de 2020. 
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A CIDADE EM FOCO: POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A 

ELETROMOBILIDADE 

 

INTRODUÇÃO  

Em 2018, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) lançou uma Chamada 

Público para Projeto de P&D Estratégico no. 022/2018, para o “Desenvolvimento de 

Soluções em Mobilidade Elétrica Eficiente”. Esta Chamada Estratégica foi fruto de uma 

construção conjunta e participativa do setor, por meio da “Rede de Inovação no Setor 

Elétrico (RISE). O objetivo desta chamada foi: “receber projetos para soluções em 

mobilidade elétrica, seja por meio de modelos de negócio, equipamentos, tecnologias, 

serviços, sistemas e infraestruturas para suporte ao desenvolvimento e à operação dos 

veículos elétricos ou híbridos plug-in, a bateria ou célula combustível” (ANEEL, 2019). 

No marco desta Chamada, a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL Energia), 

em parceria com várias instituições, incluindo a Unicamp, elaborou e apresentou o projeto: 

“Eletromobilidade e Recursos Energéticos Distribuídos: Plataforma para Ambientes 

Urbanos Inteligentes e Modelos de Negócios Viabilizadores”.  Este projeto, com custo 

total de R$ 60.133.613,47, compreendendo 28 Macro Etapas de atividades e 42 meses de 

duração, foi aprovado pela ANNEL em Dezembro de 2019, data esta que marca o início 

das atividades.   

Deste as entidades participantes do projeto com a CPFL, a Unicamp ficou 

responsável pela execução de cinco Macro Etapas (no total das 28 Macro Etapas), 

compreendendo R$ 3.577.206,00. Duas unidades da Unicamp estão envolvidas com a 

execução de atividades, incluindo: a Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação 

(FEEC), com a Macro-Etapa 6 (Solução e Gestão de DERs para Recarga Inteligente – 

Metodologia e Algoritmos), Macro-Etapa 8 (Solução Alocação de Eletropostos), e Macro-

Etapa 9 (Solução, Análise inteligente de Desempenho Individualizado de Eletroposto);  e o 

Instituto de Geociências (IG), com a Macro-Etapa 23  (Cidade em foco: Políticas Públicas 

para a Eletromobilidade) e a Macro-Etapa 24 (Capacitações Técnicas em 

Eletromobilidade). 

As atividades que ficaram sob responsabilidade do IG serão executadas pelo 

Laboratório de Estudos do Veículo Elétrico (LEVE), grupo este vinculado ao 
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Departamento de Política Científica e Tecnológica (DPCT) e coordenado pela Professora 

Flávia L. Consoni. 

O documento que aqui apresento detalha as atividades que deverão ser conduzidas 

na Macro Etapa 23: Cidade em foco: Políticas Públicas para a Eletromobilidade, a qual 

compreenderá 30 meses de atividades e um orçamento de R$ 716.206,00. Para esta 

atividade, será necessário a participação de três doutores, que estarão vinculados no projeto 

como alunos de pós doutorado, sendo eles: Altair Aparecido de Oliveira Filho, Edgar 

Barassa e Tatiana Bermúdez. Estes três pesquisadores concluíram o doutorado em Política 

Científica e Tecnológica e são membros do LEVE desde a criação do grupo, em 2014. 

Assim, este documento traz brevemente o projeto de pesquisa, com as atividades 

que serão conduzidas pelos pós doutorandos, justificando a inserção dos mesmos no 

projeto. Na primeira parte do documento é definido o Marco Analítico-Conceitual das 

Transições para a Sustentabilidade (Sustainability Transitions), o qual guiará o marco 

teórico do estudo. Posteriormente se apresenta a relevância da eletromobilidade, como 

objeto de estudo, e seus principais drivers ou motivadores. Dado que o projeto tem foco na 

cidade, a seção 3, salienta a importância de estudar a cidade como atores chave para 

estimular as transições para a sustentabilidade. Posteriormente, são apresentadas as 

perguntas de pesquisa, os objetivos, a metodologia e o cronograma de atividades. 

Finalmente se apresenta um perfil resumido dos pesquisadores que vão participar do 

projeto. 

1. MARCO ANALÍTICO-CONCEITUAL  

O marco analítico-conceitual das Transições para a Sustentabilidade (Sustainability 

Transitions) vai servir de guia para orientar esta pesquisa e para refletir acerca do papel das 

cidades no estímulo à eletromobilidade; adicionalmente, esta referência nos ajuda a 

caracterizar as Transições para uma Mobilidade de Baixo Carbono nas cidades. 

A expressão Transições foi definida por Rotmans; Kemp; Van Asselt (2001) como 

englobando “um conjunto de mudanças conectadas, que se reforçam mutuamente, e que 

acontecem em diferentes áreas como a tecnologia, a economia, as instituições, o 

comportamento, a cultura, a ecologia e os sistemas de crenças”. Neste sentido, as 

transições são processos complexos que geram grandes transformações nas funções sociais 

ou funções básicas para a sociedade (societal functions), como o transporte, 
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comunicações, agricultura, alimentação, energia, entre outros. Por sua vez, os Sistemas 

Sócio-Técnicos (Socio-Technical Systems) correspondem os vínculos necessários para 

cumprir as funções sociais. Os Sistemas Sócio-Técnicos estão conformados por uma série 

de (redes de) atores (indivíduos, empresas, grupos sociais, academia) e instituições 

(sociais, técnicas, normas, regulamentações), assim como artefatos, conhecimento, 

trabalho, capital, recursos naturais, infraestrutura, significado cultural e práticas dos 

usuários (GEELS, 2004; MARKARD; RAVEN; TRUFFER, 2012). 

As transições também podem ser entendidas como Inovações de Sistema (System 

Innovation) ou Transições Sócio-Técnicas (Socio-Technical Transitions), já que implicam 

uma “mudança de um Sistema Sócio-Técnico para outro” (GEELS, 2004). Muitas das 

Transições Sócio-Técnicas estão relacionadas com os atuais problemas ambientais, como 

as mudanças climáticas, o aumento das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), a 

qualidade do ar, a segurança energética, a perda de biodiversidade, entre outros.  

Assim, as Transições para a Sustentabilidade (Sustainability Transitions) são 

processos de transformação de longo prazo, multidimensionais e fundamentais por meio 

dos quais os sistemas sócio-técnicos estabelecidos mudam a modos mais sustentáveis de 

produção e consumo (MARKARD, RAVEN, & TRUFFER, 2012). As Transições para a 

Sustentabilidade necessariamente implicam transformações nos atuais sistemas de 

transporte, mobilidade, agricultura, energia, entre outros, onde a participação de atores de 

diferentes setores, é chave para gerar este tipo de transformação. 

Para esta pesquisa, a Mobilidade Urbana é a função social (societal function) objeto 

de estudo. O Sistema Sócio-Técnico da Mobilidade Urbana é entendido como os 

deslocamentos das pessoas, desde sua origem até seu destino, e que são feitos dentro da 

cidade através de diferentes modais: veículos individuais (carros, taxis, motos), transporte 

público coletivo (ônibus, metrô, trem) e transporte ativo (bicicletas, caminhada). 

Este sistema Sócio-Técnico da Mobilidade Urbana está conformado por uma série 

de atores e elementos associados a uma configuração dominante que privilegia o veículo 

individual com Motor a Combustão Interna (MCI) e que utiliza combustíveis fósseis 

(GEELS, 2005). Esta configuração é reforçada por uma infraestrutura consolidada de 

abastecimento de combustíveis fósseis, liderada por empresas petroleiras, e por uma 

infraestrutura viária que privilegia o uso de veículos, e que orientam o planejamento 

urbano, principalmente nas grandes cidades (BERMÚDEZ, 2018). 
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Promover mudanças nesta configuração dominante e estimular as Transições para 

uma Mobilidade de Baixo-Carbono, não é uma tarefa fácil, já que implica 

transformações econômicas, industriais, políticas, ambientais, de infraestrutura, científicas, 

tecnológicas, sociais e culturais. Também implica a participação de atores com diferentes 

graus de poder e governança, cuja agência pode estimular ou criar resistências frente a um 

processo de transição (BERMÚDEZ, 2018). 

Uma das alternativas que podem contribuir com a Transição para uma Mobilidade 

de Baixo Carbono, é a mobilidade elétrica ou eletromobilidade, que contempla a 

implementação de veículos individuais, coletivos e pesados para transporte que sejam  zero 

ou baixa emissões nas cidades. 

 

2. RELEVÂNCIA E MOTIVAÇÕES PARA A ELETROMOBILIDADE  

Dado que a eletromobilidade se constitui como uma das alternativas para contribuir 

para a Transição para uma Mobilidade de Baixo-Carbono, nesta seção serão aprofundadas 

as razões e motivações que levam a escolha deste conjunto de tecnologias, que podem dar 

respaldo à mitigação de Gases de Efeito Estufa (GEE), a melhoria da qualidade do ar e da 

saúde pública nas grandes cidades. 

Esta escolha está lastreada pela forma que se configura o sistema de propulsão de 

um veículo elétrico, que rompe com o paradigma vigente do MCI, pois apresenta em sua 

configuração um motor elétrico e baterias, em que não há combustão e consequentemente, 

não demonstram emissões de poluentes e particulados.  

De modo geral, observa-se que o suporte à eletromobilidade tem sido estimulado 

por alavancadores, os quais apontam para a percepção promissora desta rota tecnológica. 

Estes “drivers” baseiam-se em três pilares principais, a saber: i) Saúde pública e acordos 

Climáticos; ii) Janelas de oportunidades em novos negócios; iii) Políticas públicas 

direcionadas e arcabouço regulatório.  

Estes drivers apresentados estão largamente presentes no ambiente da cidades, e 

impactam e são impactos pelas interações entre atores e instituições presentes no no espaço 

urbano. Considere que a interação entre estes drivers têm influência direta na rápida 

expansão que a mobilidade elétrica vem experimentando em seu mercado e na produção de 

veículos elétricos ao redor do mundo.  
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De acordo com o relatório EV Outlook 2019, da Agência Internacional de Energia 

(International Energy Agency), em relação ao ano de 2018, foram comercializados mais de 

dois milhões de automóveis e pequenos veículos comerciais elétricos do tipo bateria 

“puros” e híbridos plug-in, caracterizando um aumento de aproximadamente 66% em 

comparação com o ano anterior de 2017 (IEA, 2019a). Este volume se soma a outros três 

milhões de veículos elétricos já em circulação no mundo.  

A seguir, discutem-se estes pilares alavancadores da mobilidade elétrica, cujas 

principais características são apresentadas na Figura 1. 

 

Figura 1. Pilares propulsores da eletromobilidade 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

2.1 Saúde Pública e Acordos Climáticos 

A partir da década de 1970, países como Estados Unidos, França e Japão trouxeram 

à tona motivações que levaram a um maior direcionamento em prol da mobilidade elétrica 

Tal processo de mudança tecnológica foi impulsionado por uma série de condicionantes na 

esfera internacional e capitaneado por um amplo conjunto de políticas e instrumentos de 

estímulo ao desenvolvimento deste setor, estruturados principalmente por estas nações, 

com vistas à promoção do desenvolvimento de tecnologias e do mercado de veículos 

elétricos (BARASSA, 2015; CONSONI et al., 2018).  

Fls. 314



 

 

 

 

6 
 

 

Parte significativa dos condicionantes que (re)inseriram a eletromobilidade como 

uma trajetória tecnológica viável à indústria automotiva relacionam-se com a constatação 

de que a ampla difusão da motorização a combustão interna causam impactos negativos 

para o meio ambiente e à saúde pública nos centros urbanos, dadas as emissões de gases do 

efeito estufa e de poluentes atmosféricos como Material Particulado (MP), Óxido de 

Nitrogênio (NOx) Ozônio (O3) e Dióxido de Enxofre (SO2).  

No tocante à saúde pública, demonstra-se que as mortes associadas à exposição de 

material particulado e outros contaminantes atmosféricos corresponderam a cerca de 4.2 

milhões de mortes no mundo por ano (2017), em função de doenças associadas à exposição 

a poluentes atmosféricos, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2018). 

Salienta-se a expansão da agenda ambiental, com o subsequente crescimento da 

preocupação global com as mudanças climáticas, somadas à eclosão dos Choques do 

Petróleo em 1973 e em 1979, e à constatação de que a frota automotiva representa uma das 

principais fontes de poluição atmosférica nos centros urbanos. Estes fatos ressaltaram a 

necessidade de enfrentamento dos problemas vinculados ao paradigma dos motores a 

combustão interna dependentes de fontes fósseis, especificamente diesel e gasolina. 

Neste sentido, favoreceram a ampliação do interesse na eletromobilidade e o 

direcionamento de esforços que visassem o desenvolvimento de tecnologias de propulsão 

alternativas, menos intensivas em carbono e capazes de apoiar um padrão de mobilidade 

mais sustentável.  

Estas constatações têm se tornado um dos mais importantes alvos de políticas de 

mitigação das mudanças climáticas, dado que reduções significativas na trajetória de 

emissões, necessárias para limitar o aumento da temperatura global em 2°C, tal como 

estabelecido no Acordo de Paris, dificilmente serão atingidas sem uma participação 

decisiva do setor de transportes (IEA, 2019b). 

 

2.2 Janelas de oportunidades e novos negócios  

Observa-se que, ao mesmo tempo em que a eletromobilidade permite um padrão de 

mobilidade mais sustentável, cria também diversas oportunidades para a entrada de novos 

players no setor assim como para a incorporação de novos setores. Em outras palavras, 

face às novas tecnologias assimiladas dentro do sistema de propulsão elétrico, abre-se 
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espaço para a participação de novos atores e setores que outrora não participavam do 

complexo automotivo.  

Como exemplos de setores inseridos nesta nova dinâmica tem-se o setor elétrico, 

fundamental no estabelecimento da infraestrutura de recarga para o abastecimento dos 

veículos; o setor eletro-eletrônico, responsável pela oferta de componentes, dentre os quais 

se destacam os motores elétricos e, mais particularmente, os acumuladores de energia e as 

baterias automotivas, sistemas-chave para o Sistema de Propulsão Elétrico (SPE). 

Dada essa dinâmica inter-setorial, observa-se a estruturação de novas articulações 

entre os atores que compõem os setores e indústrias relevantes para este segmento veicular, 

particularmente a indústria automotiva e os setores eletro-eletrônico e elétrico. A interação 

e o estabelecimento de novas associações entre esses atores favorecem o surgimento, a 

expansão e a consolidação de novas redes, as quais emergem com vistas a superar diversos 

desafios tecnológicos vinculados à essa dinâmica. Ainda, há que se mencionar o papel dos 

desenvolvedores de soluções de gerenciamento de eletropostos e conectividade veicular, 

que fornecem soluções integradas para que o usuário consiga por meio de aplicativos e 

outros softwares, integrar seu veículo à rede elétrica. 

Pondera-se também a emergência de uma nova classe de consumidores que 

privilegiam na decisão de compra de veículos mais eficientes e menos poluentes. Este 

comportamento faz parte de um movimento mais amplo que se refere à escolha por 

produtos mais amigáveis ao meio ambiente, mas também vem à luz da indústria 

automobilística em si a partir do efeito que o “dieselgate”1 causou quanto às impressões 

acerca do MCI e seu aprimoramento, que dá pistas claras de incompatibilidade com a 

agenda ambiental e os alvos de emissões regulados pelos principais mercados automotivos. 

 

2.3 Políticas públicas e arcabouço regulatório 

O acoplamento dos aspectos acima citados tem corroborado o desenho e 

implementação de uma regulamentação cada vez mais rigorosa quanto às emissões de 

poluentes para o consumo da frota. Trata-se de um desafio contínuo para as montadoras e 

as autopeças em prover veículos e equipamentos que alcancem as metas estipuladas. No 

tocante à eletrificação neste processo, é um elemento fundamental ao se olhar suas 

                                                 
1 Dieselgate refere-se ao escândalo de falsificação de testes de emissões de poluentes descoberto em 2015 

envolvendo, principalmente, o Grupo Volkswagen nos Estados Unidos e diversas fabricantes de carros pelo 

mundo.  
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diferentes tecnologias como os híbridos e seus estágios de hibridização, e os elétricos a 

bateria como parte deste mix tecnológico que deverá atender estas exigências crescentes 

(vide Figura 2).  

 

Figura 2. Metas de emissões de CO2 (g/km) e eficiência energética por países 

(2000-2030) 

 
Fonte: Adaptado de ICCT (2019). 

 

Esta figura reforça o desafio contínuo colocado às montadoras em reduzir as 

emissões de forma sustentada. Pois, a “régua” das emissões desce cada vez mais, ano após 

ano no horizonte 2020/2030 e pressiona o aprimoramento dos veículos para a baixa 

emissão.  

De fato, a constituição de uma nova trajetória tecnológica na indústria 

automobilística – representada pelo desenvolvimento dos sistemas de propulsão veicular 

eletrificados, e tecnologias associadas – e as perspectivas de expansão do mercado para 

VEs nos próximos anos, fornecem evidências que corroboram políticas direcionadas a este 

propósito. 

Assim, são diversos os elementos que estão impulsionando a mobilidade elétrica no 

início do século XXI, dado que suas tecnologias contemplam a resolução (ou mitigação) 

dos principais problemas ligados ao setor de transporte, como os elevados níveis de 

emissões e poluentes locais que reverberam na saúde pública, a baixa eficiência relativa 

dos motores a combustão interna, questões de segurança energética e, por fim, 

oportunidade de desenvolvimento de novos negócios relacionadas à mobilidade. 
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Dada a importância das cidades como um espaço potencial para incorporar 

tecnologias de baixa e zero emissão, a seguinte seção apresenta argumentos que justificam 

a importância de analisar as cidades como atores chave para estimular as transições para a 

sustentabilidade. 

 

3. A CIDADE EM FOCO  

As cidades, ao agregarem importantes atividades econômicas e concentrarem 

grande parte da população mundial, impactam de forma significativa a mobilidade urbana, 

o consumo de energia, a qualidade do ar, o aumento das emissões de Gases de Efeito 

Estufa (GEE) e, por extensão, a saúde pública. Considere que, de forma geral, “as cidades 

são responsáveis por 70% das emissões globais de CO2” (UN-HABITAT, 2016). Em 

termos populacionais, em 2018, 55% das pessoas do mundo morava nas cidades, 

percentual que deve chegar a 68% em 2050 (UN DESA, 2018). A importância das cidades 

e seu potencial para enfrentar as mudanças climáticas e para transformar os sistemas locais 

de energia, transporte e mobilidade, tem sido contemplada nos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), especificamente no “Objetivo 11: Tornar as cidades 

e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis” (ONU, 2018). 

Para este objetivo, foram estabelecidas metas específicas2 para 2030, que contemplam 

entre outras, a priorização do transporte público e a necessidade de reduzir os problemas 

associados à qualidade do ar.  

Um dos fatores com grande impacto sobre a qualidade do ar e aumento das 

emissões de GEE, são os veículos com MCI, que utilizam intensivamente combustíveis de 

origem fóssil. Segundo a IEA (2017), “o transporte é responsável por aproximadamente 

um quarto (24%) das emissões globais de CO2 provenientes da queima de combustíveis”. 

Na América-Latina “o transporte é responsável por 19% das emissões de CO2
” (WRI 

World Resources Institute, 2016). 

No caso do Brasil, segundo o Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções 

de Gases de Efeito Estufa (SEEG), em 2016, o segmento de transportes ocupou o posto de 

                                                 
2 A Meta 11.2 estabelece a importância de “proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, 

acessíveis, sustentáveis e a preço accessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da 

expansão dos transportes públicos […]” e a Meta 11.6 estabelece a necessidade de “reduzir o impacto 

ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de 

resíduos municipais e outros” (ONU, 2018). 
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maior emissor de GEE dentre os setores de energia analisados, sendo responsável pela 

emissão de 204 MtCO2e,  (39% do total) (FERREIRA et al., 2018).  

Considerando somente o segmento de transporte, o modal rodoviário foi o principal 

emissor de GEE em 2016, com 92% (188 MtCO2e). Tanto o transporte individual como o 

coletivo têm uma alta dependência dos combustíveis fósseis, sendo o diesel para veículos 

pesados e gasolina para automóveis. 

Neste contexto de emissões e intensificação dos problemas relacionados à poluição 

do ar, passa a ser necessário a implementação de mudanças nos sistemas dominantes do 

transporte terrestre e da mobilidade urbana, que possibilite promover uma transição para 

uma mobilidade de baixo-carbono. Neste processo de transição, a eletromobilidade passa a 

ser um ativo estratégico já que permite a implementação de tecnologias zero-emissão para 

os diferentes modais de transporte. 

As cidades e, particularmente, os governos e o poder público local, são 

fundamentais para direcionar e estimular tais processos de transição. Os governos locais 

são os encarregados de planejar e executar a política de mobilidade urbana e organizar e 

prestar os serviços de transporte público e privado, adotando padrões para o controle da 

poluição ambiental e sonora. Por tais razões, os governos locais têm toda a governança 

para implementar políticas e ações para promover uma transição para uma mobilidade de 

baixo-carbono, que em muitos casos não estão alinhadas ao contexto nacional. 

Assim, as cidades se convertem numa espécie de laboratório real para o fomento de 

tecnologias de baixa e zero emissão, onde é necessário levar em conta as características 

específicas de cada tecnologia e os benefícios associados com sua implementação, 

especialmente no meio ambiente, saúde e mobilidade. As cidades deixam de ser elementos 

estáticos, para se configurarem como elementos dinâmicos que estimulam as transições 

para a sustentabilidade (BERMÚDEZ, 2018).  

Alguns argumentos que justificam a importância de analisar as cidades como atores 

chave para estimular as transições para a sustentabilidade são (EEA, 2018; HOLTZ et al., 

2018; KUOKKANEN; YAZAR, 2018): 

● As cidades concentram cada vez mais o poder e os recursos disponíveis, e são 

fonte de demanda de bens e serviços (que podem ser ambientalmente 

específicos), convertendo-se assim em atores centrais, não só das transições 
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locais, mas também das transições sócio-técnicas em escala nacional e 

transnacional.  

● As cidades têm condições especiais e espaços de incubação natural de nichos, 

projetos demonstrativos e experimentos, que permitem aprender sobre 

diferentes inovações de nicho sustentáveis, e contribuir com a reconfiguração 

de regimes existentes.  

● As áreas urbanas são locais onde a mudança do regime ocorre a partir de 

mudanças na infraestrutura, nas instituições, na produção e no comportamento 

do consumidor. 

● As áreas urbanas podem coordenar e integrar desenvolvimentos conjuntos em 

diferentes setores que podem gerar processos simultâneos de transição para a 

sustentabilidade. 

 

Assim, as cidades, a partir da atuação dos governos locais e da articulação com os 

demais atores da sociedade, são fundamentais para liderar processos de transição para a 

sustentabilidade, porque podem compreender melhor, informar e orientar aos habitantes 

locais, gestores públicos, empresas e organizações para alcançar objetivos de 

sustentabilidade (VAGNONI; MORADI, 2018). Neste sentido, torna-se importante 

compreender como é a agência no nível da cidade, como é a governança entre os atores 

locais e como estes se articulam entre sim e com os demais atores nacionais, inclusive na 

dimensão supranacional. Esta governança também deve incluir uma ampla variedade de 

atores, que podem surgir por fora das administrações e dos governos locais 

(WITTMAYER; ROORDA; STEENBERGEN, 2014). 

No contexto do presente projeto, analisar o papel das cidades, do poder local e da 

governança entre diferentes atores, permitirá compreender e identificar quais são as 

diferentes ações e políticas públicas que estão sendo articuladas para promover o estímulo 

à eletromobilidade nos diferentes modais de transporte. 

 

4. PERGUNTAS DE PESQUISA  

 

Uma vez entendida a importância da eletromobilidade e das cidades para o estímulo 

de processos de Transição para uma Mobilidade de Baixo Carbono, podemos afirmar que a 

eletromobilidade é um fenômeno essencialmente urbano, sendo o seu uso e o seu 
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desenvolvimento técnico viabilizados na e para a cidade. A própria concepção de 

eficiência energética, intermodalidade, conectividade e compartilhamento vão na direção 

de contribuir com os problemas urbanos. 

A cidade é a arena principal da construção de novas formas e expressões de vida e, 

como tal, deve ser também a escala de atuação dos mais diversos atores sociais 

(organizados ou não). É nesse recorte espacial que ocorre a gestão dos transportes públicos 

coletivos e as manifestações dos desejos individuais de mobilidade, sendo um território 

multifacetado que expressa os anseios dos seus habitantes. Assim, esta pesquisa busca 

compreender qual é o papel e o alcance da cidade para a promoção da Eletromobilidade. 

Compreende-se o conceito de “cidade” como base material resultante das relações 

sociais promovidas pelas aglomerações urbanas, ou seja, área ocupada por população que 

exerce, principalmente, atividades econômicas secundárias e terciárias e, ainda, congrega 

um modo de vida particularmente urbano – interdependência e concentração. 

O processo investigativo é organizado por meio de uma cadeia de perguntas, que 

são respondidas ao longo da pesquisa. Parte-se de um questionamento geral (a função da 

cidade) para indagações mais específicas, as quais revelarão particularidades do fenômeno 

(Eletromobilidade). No conjunto organizado das respostas teremos, por finalidade, novos 

conhecimentos no que tange o movimento de transição para a uma mobilidade de baixo 

carbono, compreendendo como ocorre o fenômeno da eletromobilidade mesmo em 

território controlado pelo paradigma tecnológico do motor a combustão interna. 

As perguntas funcionam como guias para o estabelecimento de uma estratégia 

investigativa e, portanto, também dão contornos ao corpo da pesquisa, corroborando 

conhecimentos preexistentes ou fazendo avançar o campo de conhecimento. As perguntas 

auxiliares colocadas neste projeto são: 

i) Quais são as categorias de atores que se mobilizam ou participam da 

construção da eletromobilidade nas cidades? 

ii) Quais são os instrumentos de política pública mobilizados pelo poder 

público local para a efetivação da eletromobilidade? 

iii) Qual é a raciànalidade dos instrumentos de política pública (design de 

política)? 
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iv) Quais são os canais de comunicação entre os atores e as diferentes escalas 

de decisão e gestão do território (Municipal, Estadual e Federal) no que 

tange a Eletromobilidade? 

v) Por que as cidades aderem (ou não) à Eletromobilidade? Quais os 

motivadores para esta inclinação?  

vi) Quais são os modelos de negócio vencedores no plano internacional? 

vii) Quais são os modelos de negócios que estão despontando no cenário 

nacional? 

O questionamento da realidade é a força motriz do avanço do conhecimento 

sistematizado; nesta perspectiva, nossas perguntas impulsionam o próprio desenvolvimento 

dessa pesquisa. Isso fica expresso na metodologia e no percurso adotado pelo trabalho que 

são motivados por essas indagações. 

 

5. OBJETIVOS 

O objetivo geral do projeto é compreender como as cidades promovem e governam 

a transição para a eletromobilidade. De tal modo, identifica-se quais são as funções 

exercidas pelos diferentes agentes sociais nesse processo e, principalmente, como o poder 

público local mobiliza recursos e instrumentos de política pública para a efetivação dos 

veículos elétricos dentre as opções de deslocamento de pessoas no espaço urbano. 

Alguns dos objetivos específicos relacionados abaixo irão buscar o desdobramento 

e esclarecimento da questão principal do projeto, no que se refere: 

1. Elaborar proposta metodológica para reconhecimento e escolha de casos exitosos 

(cidades que vivenciam o avanço da eletromobilidade), atrelando-a com a 

compreensão da heterogeneidade dos caminhos possíveis de difusão dos Veículos 

Elétricos, possibilitando a construção de uma base operacional para o 

desenvolvimento da pesquisa. 

2. Construir um framework para análise de políticas públicas para eletromobilidade, 

que apreenda as especificidades das ações locais, ou seja, uma lente interpretativa 

para compreender a ação do poder público local na dimensão da eletromobilidade 

(articulação entre a abordagem teórica e objeto de estudo). 
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3. Mapear as experiências internacionais no campo da eletromobilidade, tendo como 

recorte espacial as ações conduzidas no plano das cidades. 

4. Caracterizar o processo de penetração da eletromobilidade no Brasil, pontuando as 

especificidades da atividade inovativa, da difusão da tecnologia em território 

nacional e dos modelos de negócios pioneiros, proporcionando uma base 

comparativa (Brasil – Mundo) para a identificação das barreiras e potencialidades 

presente no país. 

5. Identificar qual é o papel desempenhado pelas políticas públicas implementadas 

pelo poder público local na promoção da inovação e difusão das tecnologias 

atinentes à eletromobilidade, verificando como estas ampliam (ou não) a 

possibilidade do desenvolvimento tecnológico e do uso dos VEs. 

6. Compreender as ações e os papéis desempenhados pelos atores locais no 

desenvolvimento e difusão dos VEs, evidenciando as relações que estes 

estabelecem na efetivação da Eletromobilidade. 

7. Propor um conjunto integrado de ações e instrumentos de políticas públicas para os 

munícipios brasileiros adentrarem à eletromobilidade (enquadramento institucional 

para a efetivação da eletromobilidade no Brasil). 

8. Capacitação de gestores públicos no campo da eletromobilidade. Realização de um 

ciclo de eventos (workshops) para os responsáveis por pensar e planejar a 

mobilidade nas cidades brasileiras. 

 

6. METODOLOGIA 

Nesta seção explicitamos as etapas da pesquisa e as ações a serem realizadas, com 

menção às principais bases de dados a serem consultadas e a maneira como os conceitos 

chaves da abordagem serão operacionalizados. A pesquisa conta com diversas etapas 

subsequentes e complementares, que vão do geral ao particular e retorna ao geral, isto é, 

parte da compreensão do segmento da eletromobilidade, mapeia e analisa as ações 

desenvolvidas pelas cidades de maneira particular e, por fim, estabelece categorias de 

políticas públicas que podem compor um mix de instrumentos institucionais aplicáveis a 

todas as cidades e em novas pesquisas. Desta forma, é possível realizar proposições de 

políticas para as cidades brasileiras.  
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A pesquisa é composta por 12 etapas que percorrem 30 meses de execução. As 

Figuras 3 e 4 evidenciam a distribuição destes momentos ao longo do tempo. As etapas são 

identificadas com códigos estabelecidos dentro da lógica do projeto maior a qual este se 

insere: “Eletromobilidade e Recursos Energéticos Distribuídos: Plataforma para 

Ambientes Urbanos Inteligentes e Modelos de Negócios Viabilizadores” e que, como 

exporto na Introdução deste projeto, compreende 28 Macro-Etapas de atividades. Com 

isso, as etapas a serem realizadas neste projeto foram definidas com a letra “E” de etapas e 

o número sequencial de 207 a 218. 

A Figura 3 sintetiza o percurso metodológico e a sequência de ações no transcorrer 

da pesquisa. O processo sistemático de investigação inicia-se com a seleção de critérios 

para escolha de casos exitosos e o projeto é finalizado com momentos formativos para 

gestores públicos, quando compartilhamos as experiências e as informações obtidas no 

projeto com os responsáveis por pensar e executar políticas públicas na escala do 

local/cidade em municípios brasileiros.  

 

Figura 3. Delineamento e opções metodológicas 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A Figura 4 distribui todas as etapas de trabalho nos meses de transcurso do projeto 

(cronograma do projeto). Vale destacar que todas etapas pressupõem uma contínua e 

paralela pesquisa bibliográfica, sempre ampliando o referencial teórico e conceitual dos 
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pesquisadores. Na condução das etapas também se realizam outras ações que são correntes 

no desenvolvimento de pesquisa desse tipo, tidas como ferramentas para atingir cada etapa 

do trabalho, sempre discutidas em reuniões da equipe de trabalho, e que incluem: Trabalho 

de Campo; Entrevistas; Coletas de dados primários e secundários; Confecção de 

cartogramas, diagramas e gráficos; Sistematização dos resultados, Entrega dos relatórios 

parciais e final. 
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Figura 4. Tempo dedicado a cada etapa de pesquisa (Cronograma de Pesquisa) 

Etapa 

  
Descrição/Etapa 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

E207 
Critérios de seleção das cidades 

protagonistas na eletromobilidade                                                             

E208 

Consolidação do material bibliográfico 

sobre cidades protagonistas da 

eletromobilidade                                                             

E209 
Seleção dos casos de sucesso: cidades 

protagonistas na eletromobilidade                                                             

E210 
Definição de metodologia para análise de 

políticas públicas voltadas às cidades                                                             

E211/ 

E212/ 

E213 

Análise e classificação das políticas 

públicas voltadas às cidades (plano 

internacional)                                                             

E214 
Análise e classificação das políticas 

públicas voltadas às cidades: Brasil                                                             

E215 

Proposição de políticas públicas para as 

cidades: enquadramento legal e a 

efetivação da eletromobilidade                                                             

E216 
Organização e formatação de um livro 

com os resultados destes estudos                                                             

E217 

Formatação de Cursos de treinamento 

com gestores públicos em cidades 

brasileiras                                                             
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E218 Treinamento de Gestores Públicos 
                                                            

Fls. 327



 

 

 

 

19 
 

 

A primeira etapa (E207) da pesquisa destina-se a definição dos critérios objetivos 

de escolha das cidades protagonistas na eletromobilidade, com duração de 2 meses. 

Define-se os critérios, bem como, demonstra a importância dos dados que indicam o 

desempenho das cidades, incluindo: i) estoque de veículos elétricos por cidade; ii) a 

existência de compromissos/metas de veículos circulando nas cidades; iii) Existência de 

projetos demonstrativos; iv) Quantidade de carregadores públicos para VEs. Outra ação 

dessa etapa é coletar e organizar sistematicamente os dados, criando um banco de consulta, 

que pode mensurar e distinguir as dimensões concretas da eletromobilidade. Estes dados 

serão dispostos em tabelas e gráficos. 

O segundo momento da pesquisa (E208) ocorre concomitante com a primeira ação, 

tendo duração de 3 meses. Nesse sentido, realizar-se-á a consolidação do material 

bibliográfico sobre cidades, poder público, gestão do espaço urbano, mobilidade, Inter-

mobilidade, cidades sustentáveis e eletromobilidade. Realiza-se um exercício de 

bibliometria, explorando os principais repositórios de artigos científicos do mundo; no 

plano internacional opta-se pela Scopus (22.000 periódicos) e o Web of Science (12.000 

periódicos), já para escala nacional, utiliza-se a plataforma da Scielo (372 periódicos). A 

busca e a análise bibliométrica é dada por meio da formulação de equações de busca, que 

são compostas por palavras-chaves e operadores booleanos, possibilitando recuperar 

artigos científicos atinentes ao objetivo desse projeto. O resultado desta etapa dará forma a 

uma banco de artigos sobre o tema e será objeto de leitura, discussão e compilação das 

informações entre os pesquisadores do projeto.  

A terceira etapa da pesquisa (E209) tem previsão de ocorrer em 2 meses. Consiste 

em definir qual será o recorte espacial da análise, ou seja, definir quais serão as cidades 

estudadas ao longo do projeto, figurando como exemplo e fonte de informações para 

pensar o caso nacional. A escolha das cidades ocorrerá por meio de um rankeamento das 

cidades, selecionando aquelas que obtiveram maior destaque nos dados coletados na etapa 

E207. Esse processo será validado e calibrado com a realização de um workshop com 

experts convidados e os gestores do projeto (CPFL e CPqD).  

A etapa E210 consiste no quarto momento da pesquisa e inclui a definição do 

arcabouço conceitual para reconhecimento e análise das cidades com protagonistas. O 

grupo de pesquisa LEVE apresenta experiência nos estudos de políticas públicas na escala 

nacional/países (veja CONSONI et al, 2018). Esta etapa implica uma recondução dos 
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esforços analíticos e metodológicos para o enfoque na escala local/municipal, com isso, 

define-se uma nova abordagem que permite compreender as ações e os instrumentos 

mobilizados pelas cidades para impulsionar e sustentar a eletromobilidade. Tendo como 

base os trabalhos Consoni et al., (2018) e Oliveira et al., (2017) desenvolve-se categorias 

analíticas que aproxime o olhar para ações que possibilitem a integração dos VEs aos 

sistemas locais de transporte e de energia, bem como as que estimulam a compra e o uso 

dos VEs no cotidiano das cidades. 

As etapas E211, E212 e E213 destinam-se a análise e classificação das políticas 

públicas voltadas às cidades. Realiza-se o mapeamento das ações desempenhadas por 

cidades presentes em diferentes partes do mundo, com isso, a pesquisa garante 

multiplicidade nas experiências. O processo de mapeamento reúne e organiza as ações 

executadas ao longo do tempo pelo poder público local. Cria-se ao final, um banco de 

informações sobre as práticas ligadas à eletromobilidade.  

Estas etapas têm duração de 6 meses. Esta ação de pesquisa resulta no detalhamento 

das ações desempenhadas no nível de cidades a fim de compreender a sua dinâmica, 

motivação e ações no campo da eletromobilidade. Serão estudadas cidades da Ásia, 

Oceania, EUA, Europa, América Latina e África. 

A etapa E214 tem foco no Brasil e realiza a análise e classificação das políticas 

públicas voltadas às cidades brasileiras, ou seja, são reunidas todas as iniciativas já 

realizadas que tenham sido conduzidas pelo poder local. O levantamento de ações 

específicas em prol à eletromobilidade desempenhadas no território brasileiro promove a 

visibilidade para as iniciativas nacionais que podem carregar informações relevantes dos 

entraves e dos desafios para a eletromobilidade no Brasil, um país com proporções 

continentais e com diferenças regionais expressivas, tanto no que tange a cultura, como no 

padrão de consumo. Para tal, realiza o enquadramento conceitual e metodológico para as 

cidades selecionadas, visando o detalhamento das ações desempenhadas no nível de 

cidades, a fim de compreender a sua dinâmica, motivação e ações/projetos no campo da 

eletromobilidade. A princípio não se limita o número de cidades a serem estudadas.  

A etapa E215 realiza-se a proposição de políticas públicas para as cidades 

brasileiras, buscando desenhar um enquadramento legal e a efetivação da eletromobilidade. 

Por meio da análise comparativa e crítica dos condicionantes da eletromobilidade no plano 

internacional, propõe-se um conjunto amplo de ações para a efetivação da eletromobilidade 
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nas cidades brasileiras. Esta etapa promove uma reflexão acerca das evidências de políticas 

públicas e aparatos regulatórios bem-sucedidos no âmbito das cidades, que pode ser 

transladada para a realidade brasileira, não limitando-se a mera cópia, mas sim, a uma 

adaptação e reconfiguração dos instrumentos diante das particularidades encontradas no 

Brasil. Essa seção do projeto de pesquisa cria uma agenda propositiva para a 

eletromobilidade no país, tendo como escala de ação as cidades e os atores que configuram 

a dinâmica do espaço urbano. 

A etapa E216 tem duração de 3 meses e serão destinados para a organização e 

formatação de um livro com os resultados da pesquisa na forma de um livro (e-book ou 

impressa) que servirá de base para as etapas posteriores (treinamento com gestores 

públicos municipais). Ademais, a obra irá contribuir com a popularização da temática e 

promover a difusão dos conceitos e informações relevantes sobre a eletromobilidade no 

Brasil e no mundo, possibilitando o adensamento do conhecimento no país, base 

importante para a transição para a sustentabilidade e promoção de novas alternativas ao 

paradigma dos combustíveis fósseis. A produção bibliográfica sobre a díade cidades-

eletromobilidade promove avanços na base de conhecimento dos atores situados no país, 

bem como, marca posição do grupo de pesquisa e de seus parceiros como pioneiros no 

segmento. 

Transcorridas as 10 etapas da pesquisa (conforme detalhamento neste projeto), ou 

os 24 meses de atividades, esta Macro-Etapa 23  será interrompida por 9 meses. A proposta 

é que esta interrupção permita que os pesquisadores possam acompanhar os 

desenvolvimentos e resultados já evidenciados nas outras Macro-Etapas do projeto CPFL 

Energia junto à ANEEL; estas atividades serão retomadas restando 6 meses para a 

finalizados do projeto. Trazer os resultados das demais Macro-Etapas será um dos insumos 

para as duas outras etapas que se seguirão, de Formação de Gestores Públicos.   

A etapa E217 é destinada a formatação de Cursos de treinamento para gestores 

públicos brasileiros. Pretende-se formatar duas versões de cursos para divulgação dos 

resultados da pesquisa: uma versão curta, no formato de workshop (idealmente de 3 horas), 

para conscientização da importância do tema da eletromobilidade e dos ganhos que a 

cidade pode auferir com o direcionamento de ações públicas necessárias para impulsionar 

tais atividades; e uma versão mais completa,  no formato de treinamento (idealmente, de 8 

horas) para explorar as ações conduzidas pelas cidades analisadas, como as cidades focais 

(Brasil) podem empreender neste campo e como a experiência com o Projeto P&D Aneel 
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promovido pela CPFL ajuda a elucidar muitas das dúvidas práticas deste tema. Vale 

enfatizar que este projeto CPFL pretende implementar um laboratório real na cidade de 

Campinas, com todas as estruturas envolvidas na eletromobilidade articuladas.  

A última etapa do projeto (E218) compreende o treinamento de Gestores Públicos. 

Pretende-se discutir com atores do setor público (foco nos tomadores de decisão) a 

experiência de cidades bem-sucedidas no campo da eletromobilidade. O destaque destes 

workshops/ treinamento será chamar a atenção para a governança necessária para que as 

ações no campo da eletromobilidade possam ter continuidade. Ressalta-se aspectos 

decisivos para a eletromobilidade, tais como: i) as ações que foram tomadas e conduzidas 

pelo poder local nos diversos casos; ii) os resultados obtidos na eletromobilidade que 

favoreceram as cidades; iii) a diversidade das ações e de design dos instrumentos de 

políticas públicas e; iv) a multiplicidade dos atores mobilizados nas iniciativas pró 

eletromobilidade. 

 

7. EQUIPE DO PROJETO 

O grupo de trabalho que irá conduzir o desenvolvimento da pesquisa é composto 

por membros do Laboratório de Estudos do Veículo Elétrico (LEVE) do Departamento de 

Política Científica e Tecnológica da Unicamp, com pesquisadores com formação atinentes 

à temática que se complementam no processo de investigação, a saber: 

 Flavia L. Consoni: Professora junto ao Departamento de Política Científica e 

Tecnológica, do Instituto de Geociências da Unicamp, é a líder desta proposta. É uma 

das fundadoras, em 2014 e, desde então, coordenadora do LEVE – Laboratório de 

Estudos do Veículo Elétrico-, formalmente registrado no Diretório de Grupo de 

Pesquisas do CNPq. O LEVE agrega pesquisadores (alunos de graduação e pós-

graduação, além de mestres e doutores) com o objetivo de realizar pesquisas e estudos 

na área da indústria automobilística, com o foco nas tecnologias de propulsão veicular 

baseadas no baixo carbono. Neste contexto, destacam-se os veículos de baixa emissão, 

que incluem os veículos elétricos, híbridos e dedicados às energias renováveis. O grupo 

também se dedica a uma reflexão crítica acerca do papel que o Brasil pode 

desempenhar neste contexto da mobilidade de baixa emissão. As competências de 

pesquisa do grupo de trabalho, direcionadas à temática do veículo elétrico, contemplam 

as seguintes áreas de pesquisa, a saber: Mapeamento de políticas públicas; Análise de 
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políticas públicas para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I); Estudos de vigilância 

tecnológica e de identificação de trajetórias tecnológicas. Informações mais detalhadas 

podem ser visualizados no CV lattes: http://lattes.cnpq.br/3178864999293864 

 Altair Aparecido de Oliveira Filho: Será vinculado ao projeto como bolsista de pós 

doutorado. Professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 

Paulo (IFSP). Possui graduação em Geografia pela Universidade Estadual Paulista – 

“Júlio de Mesquita Filho” (2010), Mestrado em Geografia pela Universidade Federal 

de Santa Cataria (2013) e Doutorado em Política Científica e Tecnológica pela 

Universidade Estadual de Campinas (2017). É membro do Laboratório de Estudos do 

Veículo Elétrico (LEVE/UNICAMP). Informações mais detalhadas podem ser 

visualizados no CV lattes: http://lattes.cnpq.br/8786672258108068 

 Edgar Barassa: Será vinculado ao projeto como bolsista de pós doutorado. 

Pesquisador e empreendedor na área de tecnologias emergentes verdes, com orientação 

à construção de valor e apoio à introdução e difusão em tecnologias de baixa emissão 

de carbono. É graduado em Negócios Internacionais- UNICAMP (2012), mestre em 

Política Cientifica e Tecnológica –UNICAMP (2015) e doutor em Política Cientifica e 

Tecnológica –UNICAMP (2019). Atua em quatro frentes de trabalho, que refletem 

suas competências e expertise acumulada: Pesquisa, Consultoria, Eventos e Educação. 

Informações mais detalhadas podem ser visualizados no CV lattes: 

http://lattes.cnpq.br/0492148789650683 

 Tatiana Bermúdez Rodríguez: Será vinculada ao projeto como bolsista de pós 

doutorado com dedicação exclusiva. Economista da Universidad del Valle, Cali, 

Colômbia (2004), Mestre em Engenharia Industrial com ênfase em Gestão da Inovação 

Tecnológica da Universidad del Valle (2012) e Doutora em Política Cientifica e 

Tecnológica da Unicamp (2018). Possui amplia experiência no desenvolvimento e 

implementação de projetos de pesquisa e consultoria nas seguintes áreas: Cenários 

prospectivos, incluindo Prospecção Tecnológica, Análise de Patentes e Planejamento 

Estratégico; Mobilidade Elétrica, com ênfase em Ônibus Elétricos e/ou de Baixa 

Emissão; Gestão Tecnológica e Ambiental. É pesquisadora e uma das fundadoras em 

2014 do LEVE (Laboratório de Estudos do Veículo Elétrico). Sua tese de doutorado 

intitulada “Transições Sócio-Técnicas para uma mobilidade de baixo-carbono: Uma 

análise do nicho dos Ônibus de baixa-emissão para o caso do Brasil”, explora os 

desafios e oportunidades para a implementação de ônibus de baixa-emissão no Brasil, 
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com ênfase no caso da Licitação do Sistema de Transporte Público Coletivo de São 

Paulo. Disponível em: http://repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/333639. 

Informações detalhadas podem ser acessados no CV lattes: 

http://lattes.cnpq.br/4470504768610356 

 Anna Carolina Lourenço Navarro: Doutoranda no Departamento de Política 

Científica e Tecnológica (DPCT/UNICAMP). Seus projetos se concentram em 

políticas públicas de mobilidade urbana e tecnologias de baixa emissão para o setor de 

transportes. Formada em Relações Internacionais na FACAMP (2015) e Mestre em 

Política Científica e tecnológica UNICAMP (2018). Faz parte do Grupo de Pesquisa - 

LEVE (Laboratório de Estudos de Veículos Elétricos). Informações mais detalhadas 

podem ser visualizados no CV lattes: http://lattes.cnpq.br/3445198170984555  

 Felipe Luís Righolino Ramos: Possui graduação em geografia na modalidade 

licenciatura (2015) e bacharelado (2017) pela Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP). É membro do Laboratório de Estudos do Veículo Elétrico (LEVE-

DPCT) e, desde 2018, mestrando em política científica e tecnológica na Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP). Seus temas de interesse de pesquisa relacionam-se 

à temática da ciência, tecnologia e inovação e do desenvolvimento sustentável, com 

ênfase na transição para uma mobilidade de baixa emissão calcada na eletromobilidade. 

Informações mais detalhadas podem ser visualizados no CV lattes: 

http://lattes.cnpq.br/3506265643093950 
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INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

Comissão de Pós-graduação 

Instituto de Geociências - UNICAMP 

  

  
 
 
 

DELIBERAÇÃO 02/2020 
 
 
 
 
 

A Comissão de  Pós-Graduação do Instituto de Geociências da Universidade Estadual 
de Campinas, reunida em 15 de abril de 2020, HOMOLOGOU, a Ata da consulta para 
escolha do Coordenador, um Membro Docente Titular e um Membro Docente Suplente junto 
ao PPG-Geociências – mandato maio de 2020 a abril de 2022: 

 
Coordenadora: Profa. Dra. Frésia Soledad Ricardi Torres Branco (maio-2020 a setembro-
2021) 
Membro Docente Titular: Prof. Dr. Gelvam André  Hartmann (maio-2020 a abril-2022)  
Membro Docente Suplente: Prof. Dr. Wanilson Luiz Silva  (maio-20202 a abril-2022) 
       Prof. Ticiano José Saraiva dos Santos (maio-2020 a abril-2022 
 
 

 

 

Campinas, 15 de abril de 2020. 

              

  

  

  

  

PPrrooff..  DDrr..  EEmmiillssoonn  PPeerreeiirraa  LLeeiittee  

CCoooorrddeennaaddoorr  ddaa  CCPPGG--IIGG--UUNNIICCAAMMPP  

MMaattrrííccuullaa::  229977332222 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA E RECURSOS NATURAIS 

 
 
 
 

Assunto: Resultado da eleição para Coordenador, um membro docente titular e membros 

docentes suplentes junto ao PPG-Geociências. 
. 

 

 
 

 

PARECER DGRN Nº 005/2020 

 
 

 
 
 O A Assembleia do Departamento de Geologia e Recursos Naturais,em sua 
Reunião Ordinária, realizada em 31 de março de 2020, aprovou o resultado da eleição 
para Coordenador,  membro titular e suplente junto a PPG-Geociências: Coordenador 
Profa. Dra.  Fresia Soledad Ricardi Torres Branco, membro titular: Prof. Dr. Gelvam André 

Hartmann, membros suplentes: Prof. Dr. Wanilson Luiz Silva e Prof. Dr. Ticiano José 
Saraiva dos Santos. 

 

 

 

Encaminhe-se à Congregação para as providências cabíveis. 

  
 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 01 de abril de 2020. 
 
 
 

 
_________________________ 

 
Prof.Dr.Alfredo Borges de Campos 

Chefe do Departamento de Geologia e Recursos Naturais (DGRN) 
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Ata da eleição para escolha do Coordenador, um membro docente 
titular e um membro docente suplente junto à Comissão do Programa 

de Pós-Graduação em Geociências do Instituto de Geociências da 

Universidade Estadual de Campinas. 

 

Aos 18, 19 e 20 dias do mês de março do ano de 2020, foi realizada a Consulta para a escolha 

do Coordenador, um membro docente titular e um membro docente suplente junto à Comissão 

do Programa de Pós-Graduação em Geociências do Instituto de Geociências da Universidade 

Estadual de Campinas, para mandato maio-2020 a abril-2022. Inscreveu-se para 

Coordenador: Profa. Dra. Frésia Soledad Ricardi Torres Branco. Para Membro Docente Titular: 

Profs. Drs. Gelvam André Hartmann e Ticiano José Saraiva dos Santos. Para Membro Docente 

Suplente: Prof. Dr. Wanilson Luiz Silva. A votação foi realizada de forma virtual e sigilosa (em 

virtude da pandemia do coronavírus) e dos 24 docentes aptos a votarem, votaram 14, 

verificando-se o seguinte resultado: Coordenador de Programa de Pós-Graduação em 

Geociências – Profa. Dra. Frésia Soledad Ricardi Torres Branco (14 votos), Membro 

Docente Titular: Profs. Drs. Gelvam André Hartmann (09 votos) e Ticiano José Saraiva dos 

Santos (05 votos) e Membro Docente Suplente Prof. Dr. Wanilson Luiz Silva (13 votos). Foi 

eleito como Coordenador: Profa. Dra. Frésia Soledad Ricardi Torres Branco,  como 

Membro Docente Titular: Prof. Dr. Gelvam André Hartmann e como Membro Docente 

Suplente: Prof. Dr. Wanilson Luiz Silva. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente 

ata. Campinas, 23 de março de 2020. 

 
 

 
Cristina Aparecida Moraes 

Presidente 
 
 
 

Daniel de Jesus Capeleto 
Mesário 
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 RESULTADO DA ELEIÇÃO PARA COORDENADOR DO PPG-GEOCIÊNCIAS, UM MEMBRO TITULAR E UM MEMBRO SUPLENTE PARA A COMISSÂO DO PROGRAMA

Carimbo de 

data/hora

Coordenador do PPG-Geociências 

 Votar em até 01 nome

Membro Titular da Comissão Docente 

junto ao PPGGeociências 

Votar em até 1 nome

Membro Suplente da Comissão 

Docente junto ao PPG-Geociências 

 Votar em até 01 nome

18/03/2020 09:32 Profa. Dra. Frésia Soledad Ricardi Torres Branco Gelvam André Hartmann Wanilson Luiz Silva

18/03/2020 09:34 Profa. Dra. Frésia Soledad Ricardi Torres Branco Ticiano José Saraiva dos Santos Wanilson Luiz Silva

18/03/2020 09:36 Profa. Dra. Frésia Soledad Ricardi Torres Branco Gelvam André Hartmann Wanilson Luiz Silva

18/03/2020 09:36 Profa. Dra. Frésia Soledad Ricardi Torres Branco Ticiano José Saraiva dos Santos Wanilson Luiz Silva

18/03/2020 10:06 Profa. Dra. Frésia Soledad Ricardi Torres Branco Gelvam André Hartmann

18/03/2020 10:32 Profa. Dra. Frésia Soledad Ricardi Torres Branco Gelvam André Hartmann Wanilson Luiz Silva

18/03/2020 10:59 Profa. Dra. Frésia Soledad Ricardi Torres Branco Ticiano José Saraiva dos Santos Wanilson Luiz Silva

18/03/2020 11:32 Profa. Dra. Frésia Soledad Ricardi Torres Branco Gelvam André Hartmann Wanilson Luiz Silva

18/03/2020 11:39 Profa. Dra. Frésia Soledad Ricardi Torres Branco Ticiano José Saraiva dos Santos Wanilson Luiz Silva

18/03/2020 12:32 Profa. Dra. Frésia Soledad Ricardi Torres Branco Gelvam André Hartmann Wanilson Luiz Silva

18/03/2020 13:48 Profa. Dra. Frésia Soledad Ricardi Torres Branco Gelvam André Hartmann Wanilson Luiz Silva

18/03/2020 15:30 Profa. Dra. Frésia Soledad Ricardi Torres Branco Gelvam André Hartmann Wanilson Luiz Silva

18/03/2020 19:22 Profa. Dra. Frésia Soledad Ricardi Torres Branco Ticiano José Saraiva dos Santos Wanilson Luiz Silva

20/03/2020 19:21 Profa. Dra. Frésia Soledad Ricardi Torres Branco Gelvam André Hartmann Wanilson Luiz Silva
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___________________________________________________________________________________________________ 

Instituto de Geociências 
Rua Carlos Gomes, 250, Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 
Campinas | SP | Brasil | CEP: 13083-855 

 Secetaria de Extensao 
 Tel: +55 19 3521-5150 
 E-mail: extensao@ige.unicamp.br  

 

Assunto: PARECER RELATÓRIO FINAL PROJETO DE PESQUISA/PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO (Convênio/Contrato)  
 

PARECER Extensão Nº 001/2020 

1. DADOS 

 

Projeto de Pesquisa () ou Prestação de Serviço (X) Título: Programa de Formação Gerencial 

para as empresas PRATI-DONADUZZI  

Nome do coordenador: Prof. Ruy de Quadros Carvalho Número do processo: 22-P-29357-

2014 Vigência: 30 meses Órgão de financiamento: PRATI-DONADUZZI Valor: R$ 

710.000,00 Documento: (X) Contrato / ( ) Convênio / ( ) Termo Aditivo no  

 
2. RESULTADOS ALCANÇADOS  

O objetivo do curso foi contribuir para desenvolver na PRATI DONADUZZI, e junto a seus 

parceiros interessados, a cultura da inovação tecnológica como base da criação de valor e 

oferecer aos participantes a oportunidade de se capacitar.  

 

3 . PARECER  

Após leitura do relatório pode-se dizer que a programação do curso foi cumprida de forma 

positiva. Houve a capacitação e envolvimento dos profissionais da empresa, inclusive dos 

seus gestores principais. Levando isso em conta e o cumprimento integral do contrato, meu 

parecer é pela aprovação do relatório final.  

 

4. STATUS  

( x ) Aprovado ( ) Requer esclarecimentos ( ) Não aprovado  

 

5. IDENTIFICAÇÃO DO PARECERISTA  

NOME: Prof. Roberto Greco - Coordenador de Extensão  

DATA: 12/02/2020 ASSINATURA         
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ASSUNTO: Realização de atividade simultânea junto a Secretaria 
Municipal de Educação do município de São Paulo pelo professor Dr. 
Rafael Straforini 
 

PARECER DGEO Nº 11/2020 

  

O Departamento de Geografia do Instituto de Geociências da 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), na 2ª. reunião 

extraordinária, realizada em 27/03/2020, aprovou a solicitação do 

Professor Rafael Straforini para a realização de atividade simultânea 

junto a Secretaria Municipal do município de São Paulo, designando a 

carga horária de 2h30 minutos semanais dedicadas a Elaboração do 

Currículo da Cidade de São Paulo – Ensino Médio - Área de Ciências 

Humanas e Sociais Aplicadas – Componente Curricular Geografia. A 

atividade consistirá em elaborar o currículo de Geografia para o ensino 

médio, a ser implementado pela Secretaria de Educação do Município a 

partir de 2021. As atividades se articulam diretamente com as pesquisas 

e as orientações realizadas pelo Professor Dr. Rafael Straforini no Grupo 

de Pesquisa Ateliê de Pesquisas e Práticas em Ensino de Geografia 

Este tipo de atividade é previsto na Deliberação CONSU A-02/2001. 

 
Encaminhe-se à Congregação para as providências cabíveis. 

 
 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 
30 de março de 2020. 

 
 
 
 

 
 

Prof. Dr. Raul Reis Amorim 
Chefe do Depto de Geografia 
IG/UNICAMP-Matric.:308705 
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Campinas, 25 de março de 2020 

 

 

Ilmo. Prof. Dr. Raul Reis Amorim, 

Chefe de Departamento da Geografia da Unicamp 

 

Eu, RAFAEL STRAFORINI, matrícula 301879, docente do Instituto de Geociências, Departamento de 

Geografia, venho por meio deste solicitar autorização para realizar Atividades Simultâneas, 

conforme informações abaixo: 

 

Elaboração do Currículo da Cidade de São Paulo – Ensino Médio - Área de Ciências Humanas 
e Sociais Aplicadas – Componente Curricular Geografia. 
 
 

Plano de Trabalho e Carta da Instituição em anexo 

 

Tempo dedicado a essas atividades:_2h30min/semanais 

*Limite: 60 Horas Semestrais 

 

Data prevista de início: março/2020 /Data final: dezembro/2020 
 
Prazo/período: fevereiro a dezembro de 2020 
 
Instituição contratante: Secretaria Municipal de Educação da Cidade de São Paulo/SP 
 
        

Nome do projeto/disciplina/atividade a ser desenvolvida: Elaboração do Currículo da Cidade de 
São Paulo – Ensino Médio - Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas – Componente Curricular 
Geografia. A atividade consistirá em elaborar o currículo de Geografia para o ensino médio, a ser 
implementado pela Secretaria de Educação do Município a partir de 2021.  Articula-se diretamente 
com as minhas pesquisas e sob minha orientação realizadas no Grupo de Pesquisa Ateliê de 
Pesquisas e Práticas em Ensino de Geografia, o qual lidero.  
 

Justificativa e relevância das atividades pleiteadas: Trata-se de importante contribuição de um 
professor/pesquisador universitário para com a sociedade, uma vez que os currículos escolares têm 
enorme importância na constituição de saberes e de identidades. No contexto atual, em que a 
disciplinas escolar Geografia deixou de ser obrigatória em detrimento da Área de Conhecimento 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para o Ensino Médio, a atuação nesta consultoria visa garantir 
aos jovens escolares os saberes e conhecimentos necessários para a utilização de raciocínio 
geográfico capazes e potentes para leitura e reflexão crítica do mundo, em suas múltiplas escalas e 
instrumentalizando-os para o exercício da cidadania. 
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Valores e Formas de Pagamento 

Valor total: R$ 72.000,00, a serem pagos em 09 parcelas. 
(  X    ) Com Remuneração 

Valor Bruto: R$ R$ 72.000,00 

Quantidade e valor das parcelas a serem pagas: 9 x vezes de R$_8.000,00 

(     ) Sem Remuneração 

 

Em caso de Atividade Simultânea Remunerada, declaro que: 

• Estou ciente dos termos da Deliberação CONSU A-02/2001; 

• Recolherei à Conta Unicamp/Reitoria/Atividades Simultâneas, de no. 033.0207.43.011007-7, as 

taxas obrigatórias, no prazo de até 30 (trinta) dias do recebimento dos honorários correspondentes 

a esta atividade, e enviarei cópia do comprovante de recebimento do pagamento e cópia de 

comprovante de depósito bancário para ser anexado no processo de Registro de Atividades 

Simultâneas ao RDIDP do Instituto de Geociências da Unicamp; 

 

1. PIDS (8%) =       R$5.760,00 

2. FAEPEX (3%) = R$2.160,00 

3. AIU (7%) =         R$5.040,00 

TOTAL:                R$12.960,00 

 

• As atividades acima descritas não envolvem vínculo empregatício ou atividade profissional 

autônoma; 

• Declaro ainda que não sou proprietário e sócio proprietário a empresa pertence a parentes até 

segundo grau; 

• Estou ciente de que os valores percebidos serão comunicados pela Área de Finanças da DGA à 

Diretoria Geral de Recursos Humanos - DGRH, para efeito de registro no cálculo dos valores 

excedentes a 100% de complementação salarial nos termos da Resolução GR 23/2008; 

• Estou ciente de que para que a atividade aqui descrita tenha continuidade além do prazo 

especificado acima, deverei solicitar uma nova autorização para exercê-la, bem como recolher as 

novas taxas correspondentes. 

Campinas, 25 de março de 2020 

 

Atenciosamente 

 

 

_______________________________ 

Prof. Rafael Straforini 

Departamento de Geografia 

Matrícula 301849 
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Proposta de trabalho para a Secretaria de Educação  

do Município de São Paulo 

 

Atendendo ao convite, apresento proposta de assessoria na área de Ciências Humanas e Sociais 

Aplicadas, componente curricular de Geografia, para a escrita de documento referência para a 

RMESP, tendo como fundamento a Base Nacional Comum Curricular, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio, Referenciais Curriculares para a elaboração de Itinerários 

Formativos e demais documentos produzidos pela SME.  O processo de elaboração curricular incluirá 

atividades de discussão, análise e coprodução em serviço por meio de um Grupo de Trabalho, 

contando com representantes das Diretorias Regionais de Educação que possuam Ensino Médio, 

professores por Área de Conhecimento e por Componente Curricular, com o objetivo de discutir, 

analisar e produzir coletivamente os elementos conceituais, metodológicos e didático-pedagógicos 

relacionados à organização do Currículo do Ensino Médio e às práticas pedagógicas relacionadas a 

esse processo. Este dialógo com os Grupos de Trabalho (GT) possibilitará a escrita coletiva do 

Documento Referência, buscando contemplar questões importantes voltadas ao sucesso da 

aprendizagem  dos estudantes de Esino Médio da Rede de Municipal de Ensino.  Os referidos Grupos 

de Trabalho  oferecerão  subsídios significativos para a construção desse documento curricular. 

Justificativa: A partir da publicação da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio pelo 

MEC e dos demais documentios referência do Novo Ensino Médio, em 2018, torna-se necessário 

que a SME, em conjunto com os profissionais da RMESP por meio dos Grupos de Trabalho, trabalhe 

na elaboração de um documento contendo os objetivos de aprendizagem conjugando a Base Nacional 

Comum Curricular – BNCC/MEC – BNCC/MEC, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio, Referenciais Curriculares para a elaboração de Itinerários Formativos e Documentos 

Curriculares já elaborados pela RMESP. Para a elaboração de documento de tal relevância, faz-se 

necesário que sua construção seja feita com os saberes das equipes das Diretorias Regionais de 

Educação e das Unidades Educacionais que compõem a Rede Municipal de Educação na etapa do 

Ensino Médio. Para isto estão previsto vários encontros com os referidos profissinais da Área de 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Componente Curricular de Geografia, com o objetivo de que, 

ao final do processo, o documento curricular possa fazer sentido para os profissonais da educação e, 

principalmente, possa apoiar os professores no êxito do processo ensino-aprendizagem.  

Objetivos: Elaboração de documento curricular no Componente Curricular de Geografia com 

objetivos de aprendizagem, conjugando a Base Nacional Comum Curricular – BNCC/MEC, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, Referenciais Curriculares para a elaboração 

de Itinerários Formativos e Documentos Curriculares elaborados pela RMESP; por meio de uma 

interlocução ativa com os quadros de profissionais das áreas e componentes da Área de Ciências 

Humanas e Sociais Aplicadas, Componente Curricular de Geografia. 

 

Atendendo à recomendação, a proposta é que o documento referência para a RMESP parta de estudos 

dos currículos já propostos pelos poderes públicos, que incluem os materiais e subsídios curriculares 

historicamente elaborados na Rede Municipal de Ensino de São Paulo, as Orientações Curriculares 

e Proposição de Expectativas de Aprendizagem, Direitos de Aprendizagem e a Base Nacional 

Comum Curricular – BNCC, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, Referenciais 

Curriculares para a elaboração de Itinerários Formativos, tendo sido os quatro últimos elaborados 

pelo Ministério da Educação - MEC. 

Nesse contexto, segue a proposta de trabalho para ser realizada ao longo do ano de 2020, na 

perspectiva de elaboração, organização e revisão do Currículo da Cidade – Ensino Médio, bem como 

na atuação junto aos Grupos de Trabalho (GT), por meio do diálogo com os quadros de profissionais 

das áreas e componentes a serem realizados no âmbito do Grupo de Trabalho de Geografia – GT 

para o Ensino Médio, além de assessorar tanto na efetivação do Currículo da Cidade – Ensino Médio 

quanto nas ações formativas necessárias, decorrentes desta implementação. 

 

 

Proposta de trabalho para o ano de 2020: 

Fls. 346



1. Acompanhamento sistemático da Equipe de SME COPED responsável pela produção/elaboração de 

Documento Técnico paraa Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Componente Curricular 

de Geografia para o Ensino Médio (versão preliminar revisada).  

2. Coordenar o GT – Grupo de Trabalho da Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, 

Componente Curricular de Geografia para o Ensino Médio (composto pelas equipes de SME 

COPED/NTC/;DIEFEM, professores que atuam nas escolas que ofertam o Ensino Médio, 

Coordenadores Pedagógicos, Gestores e representantes das DIPEDs das DREs) responsáveis pela 

discussão e organização das informações no processo de elaboração do Documento Curricular de 

Geografia. 

3. Participar de reuniões técnicas junto à Equipe da SME/ COPED – Núcleo Técnico de Currículo – 

NTC e da DIEFEM para orientar sobre pressupostos teóricos/metodológicos/curriculares e sobre 

concepções de ensino e aprendizagem envolvendo a elaboração de documento técnico na Área de 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas – Componenete Curricular de Geografia para o Ensino Médio 

e processos avaliativos correlacionados. 

4. Organizar as pautas dos encontros presenciais objetivando a discussão, análise e construção do 

Currículo do Ensino Médio, bem como, os registros, encaminhamentos e desenvolvimento do 

conjunto de ações que favoreçam a produção do referido documento.  

5. Acompanhar, mediar e monitorar as reuniões com as equipes de SME/COPED, das DIPED das DREs 

e professores da Rede para avaliação e ajustes no decorrer da implantação da estruturação da nova 

base curricular para a RMESP alinhada à BNCC /MEC, às Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio, aos Referenciais Curriculares para a elaboração de Itinerários Formativos e aos 

Documentos Curriculares de Geografia elaborados pela RMESP. 

6. Elaborar a versão preliminar do documento, “Elaboração Curricular da Cidade de Sção Paulo para o 

Ensino Médio” na Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas – Componente Curricular de 

Geografia, a ser apresentado à rede, em versão eletrônica e impressa, com propostas para o Ensino 

Médio. 

7. Elaborar a versão final revisada do documento da Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas – 

Componente Curricular de Geografia para o Ensino Médio com revisão (correção gramatical e 

ortográfica e atendendo as normas da ABNT). 

8. Participar de ações de divulgação da proposta: Encontros com Equipes das Coordenadorias; em 

seminários, palestras e cursos em eventos promovidos pela SME e/ ou pelas DREs, WEB 

Conferências; Gravações para Divulgação. 

9. Assessorar na implementação do “Currículo da Cidade – Ensino Médio” na área de Ciências 

Humanas e Sociais Aplicadas, Componente Curricular de Geografia através de encontros com 

equipes das coordenadorias; das Diretorias de Ensino, em seminários, palestras e cursos em eventos 

promovidos pela SME e/ ou pelas DREs, WEB Conferências; gravações. 

10. Acompanhar, assessorar e participar das ações formativas necessárias para a implantação do 

“Currículo da Cidade – Ensino Médio” junto aos Grupos de Trabalho, contando com representantes 

das Diretorias Regionais de Educação que possuam Ensino Médio, professores por Área de 

Conhecimento e por Componente Curricular. 

11. Produzir relatórios mensais de acompanhamento das ações e propor encaminhamentos de modo a 

subsidiar a SME/COPED na análise do processo, na sistematização dos registros, apoiando na 

organização e na construção da memória/testemunho do processo. 
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São Paulo, 30 de dezembro de 2019. 

 

 

________________________________ 

(assinatura) 

Prof. Dr.  Rafael Strafori 

Depto de Geografia / Universidade Estadual de Campinas - Unicamp 

e-mail: strafo@unicamp.br 

Tel.: 55 19 98185-3878 
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ASSUNTO: Relatório de Atividades Docente (RAD) – Professor 

Ricardo Abid Castillo (período: 01/12/2014 a 30/11/2019)  

 

 

PARECER DGEO Nº 03/2020 

  

O Departamento de Geografia do Instituto de Geociências da 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), na 100ª. reunião 

ordinária, realizada em 11/03/2020, aprovou o parecer favorável à 

aprovação do Relatório de Atividades (RAD) do Professor Doutor Ricardo 

Abid Castillo para o período de 01/12/2014 a 30/11/2019. O parecer foi 

emitido pela Professora Doutora Tania Seneme do Canto. 

 

 
 
 
Encaminhe-se à Congregação para as providências cabíveis. 

 
 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 
12 de março de 2020. 

 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Raul Reis Amorim 
Chefe do Depto de Geografia 
IG/UNICAMP-Matric.:308705 
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Função: Professor Doutor II
Data de

Nascimento:
25/01/1963

Data da Entrega: 18/02/2020
Periodicidade: 5 anos

Período a que se
refere o

relatório:

01/01/2015 a 31/12/2019

Unidade: INSTITUTO DE GEOCIENCIAS
Departamento: DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA

Carreira: DOCENTE MAGISTÉRIO SUPERIOR
Data de ingresso

na Unicamp:
14/07/2000

Data de ingresso
na PP:

18/11/2003

Data de ingresso
na carreira:

14/07/2000

Regime atual de
trabalho:

RDIDP

Titulação: Doutorado
Promoções:

Nível/Referência: MS3.2
Data de ingresso

no
Nível/Referência:

13/06/2012

Possível
aposentadoria

(em até 5 anos):

02/10/2023

Afastamentos no
período (igual ou

superior a 30
dias):

Tipo de afastamento/licenças Período

Férias
19/01/2015
-
17/02/2015

LP Licença prêmio
01/04/2016
-
29/06/2016

Relatório de
atividade

apresentados:
Período Nro. Parecer Parecer

Observação: Quando o parecer estiver
armazenado no Sistema Integrado de
Gestão Arquivística de Documentos
(SIGAD) estará disponível para consulta
no quadro

01/2011 -
12/2014 CIDD 424/15 Satisfatório 

01/2008 -
12/2010 456/11 Satisfatório 

01/2005 -
12/2007 147/08 Satisfatório 

06/2003 -
12/2004 469/05 Satisfatório 

07/2000 -
05/2003 302/03 Satisfatório 
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ritatiem - Rita Tiemi Matsubara Karasawa 

   Página inicial Sair 
Lista de Docentes Relatórios em Tramitação Processo de Avaliação  Cadastrar  Configurar 

Ajuda 

Relatorio de Atividades Docente
Fls. 351

https://sigad.unicamp.br/api/rest/download/0ab8ca3f3a9dc3a2d373e75c0d32e2e7b57b0e73
https://sigad.unicamp.br/api/rest/download/adcc4b9f05e2cdec15d3bbec43593981dee43916
https://sigad.unicamp.br/api/rest/download/63c90e81ad1b8a17fa3798ee5c36be108d37dccf
https://sigad.unicamp.br/api/rest/download/2bf052c3882463cc43d3c5fda99ff1e15c440433
https://sigad.unicamp.br/api/rest/download/e5e577ceb1f023af636715623d425f697db22ec1
http://www.siarh.unicamp.br/relDoc/Index.jsf
http://www.siarh.unicamp.br/relDoc/ListarEntregas.jsf
http://www.siarh.unicamp.br/relDoc/ListarSituacaoRelatorios.jsf


15/04/2020 ::Relatorio de Atividades Docente ::

www.siarh.unicamp.br/relDoc/ListarSituacaoRelatorios.jsf 2/3

»

»

»

»

«

Pareceres

Relator da(o) Comissão de Graduação - Aprovado

Relator da(o) Comissão de Pós-Graduação - Aprovado

Comissão de Pós-Graduação - Aprovado

Comissão de Graduação - Aprovado

Relator da(o) Conselho Departamental / Integrado - Aprovado

O presente parecer trata-se do Relatório Quinquenal de
Atividades do Professor Doutor Ricardo Abid Castillo, lotado no
Departamento de Geografia, em regime RDIDP. Durante o
período a que se refere, o docente realizou atividades nas áreas
de ensino, pesquisa, extensão e administração, destacando-se
as seguintes atuações:

Ensino: exerceu atividades de ensino na graduação e pós-
graduação, contribuindo de maneira significativa na formação de
licenciandos, bacharéis e pesquisadores em geografia. Na
graduação foi responsável por ministrar 3 disciplinas obrigatórias
(GF601, GF602, GF501), totalizando 15 turmas e, na Pós-
graduação, ministrou a disciplina Estudos Dirigidos (GG023) por
seis vezes e a disciplina Espaço, Globalização e Agricultura
(GG041) por três vezes. Soma-se a isso sua atuação em
diversas orientações/supervisões de monitoria PAD (18),
monitoria PED (08), Trabalhos de Conclusão de Curso (17),
Iniciação Científica (2), Mestrado (5), Doutorado (2) e Pós-
Doutorado (1). Atualmente orienta 8 alunos de Trabalho de
Conclusão de Curso, 5 alunos de Doutorado, 1 de Mestrado e 1
de Pós-Doutorado.

Pesquisa: o docente apresenta 8 artigos publicados em
periódicos científicos, sendo 4 deles de circulação internacional.
Publicou 5 capítulos de livros e organizou a publicação de um
deles. Participou de eventos científicos nacionais e
internacionais, com apresentações orais (3) e publicação em
anais (02). Esteve presente em 4 eventos ministrando palestras
ou participando de mesas redondas e foi coordenador de Grupo
de Trabalho em 3 eventos acadêmicos.

Projetos de Pesquisa: é líder do Grupo de Pesquisa “Logística,
agricultura e uso do território brasileiro” desde 2006 e bolsista de
Produtividade em Pesquisa do CNPq desde 2001, de modo
ininterrupto. Foi responsável por coordenar três projetos em
Editais CNPq e um projeto internacional em parceria com a
UFGD, que contou com financiamento do Acordo CAPES-
COFECUB. Além disso, participou como pesquisador do Projeto
PROCAD-CAPES Novas Fronteiras, envolvendo a Unicamp,
USP e UFRN e, mais recentemente, participa do Projeto
PROCAD-CAPES Amazônia, envolvendo Unicamp, UEMA e
UFPA.

Extensão: suas atividades de extensão estão concentradas na
prestação de serviços de consultoria as mais importantes
agências de fomento a pesquisa no Brasil, a saber, FAPESP,
CNPq e Capes, emitindo diversos pareceres no período.
Contribuiu também com o Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica da Unicamp na qualidade de assessor e
atuou como parecerista ad hoc ou membro de corpo editorial de
diversos periódicos científicos.

Administração: é membro de Conselho do Departamento de
Geografia desde 2000. Entre maio de 2014 e outubro de 2016
atuou como Coordenador da Biblioteca Conrado Paschoale do
Instituto de Geociências e Membro do Colegiado do Sistema de
Bibliotecas da Unicamp (SBU), por indicação do Diretor da
Unidade. Foi representante titular do Departamento de
Geografia, na Comissão de Graduação do Instituto de
Geociências entre junho de 2015 e junho de 2017 e, desde
2019, integra a Comissão do Programa de Pós-Graduação em
Geografia da Unicamp.
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Em síntese, as atividades realizadas pelo Professor Doutor
Ricardo Abid Castillo é de qualidade ímpar, contribuindo
sobremaneira com o desenvolvimento científico do
Departamento de Geografia e Instituto de Geociências e
demonstrando extremo compromisso com a formação de futuros
professores e pesquisadores na área.

Sendo assim, recomendo a aprovação do relatório quinquenal
de atividades do referido docente e aproveito para parabenizá-lo
pela atuação e pelos indicadores acadêmicos conquistados no
período.

 

Tânia Seneme do Canto

Departamento de Geografia - IG

TANIA SENEME DO CANTO 
IG/DGEO - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS

Conclusão: Aprovado

Conselho Departamental / Integrado - Aprovado

O Departamento de Geografia do Instituto de
Geociências da Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP), na 100ª. reunião ordinária, realizada em
11/03/2020, aprovou o parecer favorável à aprovação do
Relatório de Atividades (RAD) do Professor Doutor Ricardo
Abid Castillo para o período de 01/12/2014 a
30/11/2019. O parecer foi emitido pela Professora
Doutora Tania Seneme do Canto.

RAUL REIS AMORIM 
IG/DGEO - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS

Conclusão: Aprovado

Nome Data de Envio

Deliberação 03_2020.pdf 25/03/2020 

 Voltar

15/04/2020 17:00 - UNICAMP
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOCENTE

Nome: RICARDO ABID CASTILLO

Matrícula: 282103

Função: Professor Doutor II

Data de Nascimento: 25/01/1963

Data da Entrega: 18/02/2020

Periodicidade: 5 anos

Período a que se refere o relatório: 01/01/2015 a 31/12/2019

Unidade: INSTITUTO DE GEOCIENCIAS

Departamento: DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA

Carreira: DOCENTE MAGISTÉRIO SUPERIOR

Data de ingresso na Unicamp: 14/07/2000

Data de ingresso na PP: 18/11/2003

Data de ingresso na carreira: 14/07/2000

Regime atual de trabalho: RDIDP

Titulação: Doutorado

Promoções: 

Nível/Referência: MS3.2

Data de ingresso no Nível/Referência: 13/06/2012

Afastamentos no período (igual ou superior a 30 dias).

Tipo de afastamento/licenças Período
Férias 19/01/2015 - 17/02/2015

LP Licença prêmio 01/04/2016 - 29/06/2016
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Relatório de atividade apresentados.

Período Nro. Parecer CADI Parecer
01/01/2011 - 01/12/2014 CIDD 424/15 Satisfatório

01/01/2008 - 01/12/2010 456/11 Satisfatório

01/01/2005 - 01/12/2007 147/08 Satisfatório

01/06/2003 - 01/12/2004 469/05 Satisfatório

01/07/2000 - 01/05/2003 302/03 Satisfatório
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1 - ATIVIDADES DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

1.1 - Atividades Didáticas

1.1.1 - Lista das disciplinas/turmas efetivamente ministradas (prática ou 
teórica) na Graduação

Sigla da 
Disciplina
/Turma

Período
/Ano

Horas Número 
de 
Alunos

Aprovados Reprovados DI DC Not
/Sab

Tipo

GF601 - A 2019/2S 30 27 27 0 X -

GF601 - B 2019/2S 30 21 20 1 X N -

GF602 - A 2019/1S 45 26 24 2 X -

GF602 - B 2019/1S 45 20 20 0 X N -

GF601 - A 2018/2S 30 32 31 1 X -

GF601 - B 2018/2S 30 24 20 4 X N -

GF602 - A 2018/1S 45 30 29 1 X -

GF601 - A 2017/2S 30 24 22 2 X PI

GF601 - B 2017/2S 30 29 24 5 X N PI

GF602 - A 2017/1S 45 33 33 0 X -

GF602 - B 2017/1S 45 22 19 3 X N -

GF501 - A 2015/1S 30 16 13 3 X -

GF501 - B 2015/1S 30 18 16 2 X N -

GF602 - A 2015/1S 45 29 26 3 X -

GF602 - B 2015/1S 45 9 9 0 X N/S -

Fonte: DAC (G01)

1.1.2 - Lista das disciplinas/turmas ministradas no mesmo horário
Sem dados para este Indicador. Fonte: DAC (G02)

1.2 - Orientações/Supervisões de alunos

1.2.1 - Supervisão de atividades práticas em ensino – com disciplinas no 
currículo (estágios, IC, etc.)

Disciplina Tipo de 
Atividade

Título Início Número de 
Alunos

Situação

GF002 - J ESTAGIO 
OPCIONAL

Estágio Supervisionado 
I

01/08
/2019

0 Sem Alunos 
Matriculados

GF003 - J ESTAGIO 
OPCIONAL

Estágio Supervisionado 
II

01/08
/2019

0 Sem Alunos 
Matriculados

GF714 - J MONOGRAFIA Trabalho de Conclusão 
de Curso I

01/08
/2019

1 Encerrada

GF814 - J MONOGRAFIA Trabalho de Conclusão 
de Curso II

01/08
/2019

0 Sem Alunos 
Matriculados

GF714 - J MONOGRAFIA Trabalho de Conclusão 
de Curso I

27/02
/2019

1 Encerrada

GF814 - J MONOGRAFIA Trabalho de Conclusão 
de Curso II

27/02
/2019

0 Sem Alunos 
Matriculados
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GF002 - J ESTAGIO 
OPCIONAL

Estágio Supervisionado 
I

01/08
/2018

0 Sem Alunos 
Matriculados

GF003 - J ESTAGIO 
OPCIONAL

Estágio Supervisionado 
II

01/08
/2018

0 Sem Alunos 
Matriculados

GF714 - J MONOGRAFIA Trabalho de Conclusão 
de Curso I

01/08
/2018

1 Encerrada

GF814 - J MONOGRAFIA Trabalho de Conclusão 
de Curso II

01/08
/2018

1 Encerrada

GF714 - J MONOGRAFIA Trabalho de Conclusão 
de Curso I

26/02
/2018

2 Encerrada

GF001 - J INICIACAO 
CIENTIFICA

Iniciação Científica 02/03
/2017

0 Sem Alunos 
Matriculados

GF002 - J ESTAGIO 
OPCIONAL

Estágio Supervisionado 
I

02/03
/2017

0 Sem Alunos 
Matriculados

GF003 - J ESTAGIO 
OPCIONAL

Estágio Supervisionado 
II

02/03
/2017

0 Sem Alunos 
Matriculados

GF714 - J MONOGRAFIA Trabalho de Conclusão 
de Curso I

02/03
/2017

0 Sem Alunos 
Matriculados

GF814 - J MONOGRAFIA Trabalho de Conclusão 
de Curso II

02/03
/2017

0 Sem Alunos 
Matriculados

GF001 - J INICIACAO 
CIENTIFICA

Iniciação Científica 01/08
/2016

0 Sem Alunos 
Matriculados

GF002 - J ESTAGIO 
OPCIONAL

Estágio Supervisionado 
I

01/08
/2016

0 Sem Alunos 
Matriculados

GF003 - J ESTAGIO 
OPCIONAL

Estágio Supervisionado 
II

01/08
/2016

0 Sem Alunos 
Matriculados

GF714 - J MONOGRAFIA Trabalho de Conclusão 
de Curso I

01/08
/2016

0 Sem Alunos 
Matriculados

GF814 - J MONOGRAFIA Trabalho de Conclusão 
de Curso II

01/08
/2016

0 Sem Alunos 
Matriculados

GF002 - J ESTAGIO 
OPCIONAL

Estágio Supervisionado 
I

22/02
/2016

0 Sem Alunos 
Matriculados

GF814 - J MONOGRAFIA Trabalho de Conclusão 
de Curso II

03/08
/2015

2 Encerrada

GF714 - J MONOGRAFIA Trabalho de Conclusão 
de Curso I

25/02
/2015

2 Encerrada

GF814 - B MONOGRAFIA Trabalho de Conclusão 
de Curso II

25/02
/2015

1 Encerrada

GF814 - J MONOGRAFIA Trabalho de Conclusão 
de Curso II

01/09
/2014

5 Encerrada

Fonte: DAC (G03)

1.2.2 - Supervisão de atividades práticas em ensino - sem disciplinas (estágios, 
etc)
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (G04)

1.2.3 - Orientação no Programa de Estágio de Capacitação Docente (PED) e no 
Programa de Apoio ao Ensino de Graduação (PAD) - lista nominal dos alunos 
orientados

Orientando Período Disciplina Tipo
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Caio Da Silva Lourenço De Oliveira 2019/2S GF601 - B PAD

Caio Da Silva Lourenço De Oliveira 2019/2S GF601 - A PAD

Edvaldo dos Santos Junior 2019/2S GF601 - A PAD

Edvaldo dos Santos Junior 2019/2S GF601 - B PAD

Ernesto Etulain 2019/2S GF601 - B PAD

Ernesto Etulain 2019/2S GF601 - A PAD

Gustavo Augusto Moreira 2019/2S GF601 - B PAD

Gustavo Augusto Moreira 2019/2S GF601 - A PAD

Larissa Serpentini De Souza 2019/2S GF601 - A PAD

Larissa Serpentini De Souza 2019/2S GF601 - B PAD

Leonardo Pinotti Carbonari 2019/2S GF601 - B PAD

Leonardo Pinotti Carbonari 2019/2S GF601 - A PAD

Paulo Henrique Moraes De Souza 2019/2S GF601 - A PAD

Paulo Henrique Moraes De Souza 2019/2S GF601 - B PAD

Pedro Henrique de Souza Rafael 2019/2S GF601 - A PED

Pedro Henrique de Souza Rafael 2019/2S GF601 - B PED

Bismarc Pereira de Souza Teixeira 2019/1S GF602 - A PAD

Bismarc Pereira de Souza Teixeira 2019/1S GF602 - B PAD

Bruno Bianchi Bastos 2019/1S GF602 - B PAD

Bruno Bianchi Bastos 2019/1S GF602 - A PAD

Henrique Faria dos Santos 2019/1S GF602 - B PED

Henrique Faria dos Santos 2019/1S GF602 - A PED

Igor Cauê Vieira de Oliveira Pinto 2019/1S GF602 - B PAD

Igor Cauê Vieira de Oliveira Pinto 2019/1S GF602 - A PAD

Glaycon Vinícios Antunes de Souza 2018/2S GF601 - B PED

Glaycon Vinícios Antunes de Souza 2018/2S GF601 - A PED

Isabella Gualtieri Elias 2018/2S GF601 - B PAD

Isabella Gualtieri Elias 2018/2S GF601 - A PAD

Matheus Deziderio Busca 2018/2S GF601 - A PAD

Matheus Deziderio Busca 2018/2S GF601 - B PAD

Henrique Faria dos Santos 2018/1S GF602 - A PED

Henrique Faria dos Santos 2018/1S GF602 - B PED

Felipe Luis Righolino Ramos 2017/2S GF601 - B PAD

Felipe Luis Righolino Ramos 2017/2S GF601 - A PAD

Lidiane Carlos Nogueira 2017/2S GF601 - B PAD

Lidiane Carlos Nogueira 2017/2S GF601 - A PAD

Lucas de Moraes Guide 2017/2S GF601 - A PED

Lucas de Moraes Guide 2017/2S GF601 - B PED

Hugo Henrique Toschi 2017/1S GF602 - B PAD

Hugo Henrique Toschi 2017/1S GF602 - A PAD

Karina Maria Berbert Bruno 2017/1S GF602 - B PAD

Karina Maria Berbert Bruno 2017/1S GF602 - A PAD

Lucas de Moraes Guide 2017/1S GF602 - A PED

Lucas de Moraes Guide 2017/1S GF602 - B PED
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Paula Guimarães 2017/1S GF602 - A PAD

Paula Guimarães 2017/1S GF602 - B PAD

Altair Aparecido de Oliveira Filho 2015/1S GF501 - A PED

Altair Aparecido de Oliveira Filho 2015/1S GF501 - B PED

Lucas de Moraes Guide 2015/1S GF602 - A PAD

Lucas de Moraes Guide 2015/1S GF602 - B PAD

Marcel Petrocino Esteves 2015/1S GF602 - A PED

Marcel Petrocino Esteves 2015/1S GF602 - B PED

Fonte: DAC (G05)

1.2.4 - Programas Especiais (PIBID/CAPES, PET/CAPES, PROIN, REENGE)
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (G07)
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1.2.5 - Monografias e Trabalhos de final de curso

Orientando Ingresso Situação Disciplina/Projeto
Luís Fernando Sasseron 
Agostinho

2019/2S Concluído GF714 - Trabalho de Conclusão de 
Curso I

Bruno Bianchi Bastos 2019/1S Concluído GF714 - Trabalho de Conclusão de 
Curso I

Fábio Henrique Nunes Mota 2018/2S Concluído GF714 - Trabalho de Conclusão de 
Curso I

Henrique da Silva Zorzetti 2018/2S Concluído GF814 - Trabalho de Conclusão de 
Curso II

Henrique da Silva Zorzetti 2018/1S Concluído GF714 - Trabalho de Conclusão de 
Curso I

July Ane Vilella 2018/1S Concluído GF714 - Trabalho de Conclusão de 
Curso I

Lucas de Moraes Guide 2015/2S Concluído GF814 - Trabalho de Conclusão de 
Curso II

Thiago Meireles Torres 2015/2S Concluído GF814 - Trabalho de Conclusão de 
Curso II

Lucas de Moraes Guide 2015/1S Concluído GF714 - Trabalho de Conclusão de 
Curso I

Robson Alexandre Simões 2015/1S Concluído GF814 - Trabalho de Conclusão de 
Curso II

Thiago Castro do Nascimento 
Silva

2015/1S Desistente GF714 - Trabalho de Conclusão de 
Curso I

Thiago Meireles Torres 2015/1S Concluído GF714 - Trabalho de Conclusão de 
Curso I

Cassiano Henrique Santana 2014/2S Concluído GF814 - Trabalho de Conclusão de 
Curso II

Cássio Hunger Vieira 2014/2S Concluído GF814 - Trabalho de Conclusão de 
Curso II

Cezar Freitas Barros 2014/2S Concluído GF814 - Trabalho de Conclusão de 
Curso II

Renato Lopes Campagnoli 2014/2S Concluído GF814 - Trabalho de Conclusão de 
Curso II

Valderson Salomão da Silva 2014/2S Concluído GF814 - Trabalho de Conclusão de 
Curso II

Fonte: DAC (G08)

1.2.6 - Monografias e trabalhos de final de curso (Sipex)

Orientando Início Situação Disciplina/Projeto Tipo
Lucas de 
Moraes 
Guide

01/01
/15

Situação: 
Concluído. Data de 
conclusão: 01/12
/2015

Circuito espacial produtivo do leite fluido 
no Brasil: a ascensão do leite longa vida e 
a nova divisão territorial do trabalho

Orientador

Thiago 
Meirelles 
Torres

01/01
/15

Situação: 
Concluído. Data de 
conclusão: 01/12
/2015

Logística urbana e a restrição da 
circulação de veículos de carga: estudos 
de caso no município de Campinas-SP

Orientador

Fonte: SIPEX (G19)
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1.2.7 - Orientação de alunos bolsistas (SAE, Estrangeiros, etc.) e não bolsistas
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (G09)

1.2.8 - Outras atividades de ensino (Participação na elaboração e/ou aplicação e
/ou correção de prova(s) do Vestibular, Participação em reformulação 
curricular, missões no Brasil e no exterior, assessorias relacionadas às 
atividades de Ensino de Graduação, etc.)

1.3 - Projetos de Ensino

1.3.1 - Projetos de Ensino com Financiamento
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (G11)

1.3.2 - Projetos sem financiamento
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (G12)

1.4 - Participação em bancas examinadoras

1.4.1 - Participação em bancas examinadoras
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (G18)

1.5 - Produções relacionadas ao Ensino de Graduação

1.5.1 - Produções relacionadas ao ensino de graduação - 02-Capítulos de livros 
publicados
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (G13)

1.5.3 - Organização de eventos e cursos de curta duração, vinculados ao ensino 
de graduação
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (G15)

1.6 - Informações Complementares

1.6.1 - Coordenadoria de Cursos de Graduação
Sem dados para este Indicador. Fonte: DGRH (G16)

1.6.2 - Prêmios e distinções recebidas pelas atividades de Ensino de Graduação
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (G17)

1.6.3 - Informações relevantes relacionadas ao ensino não contempladas nos 
itens anteriores

1.7 - Autoavaliação

1.7.1 - Campo destinado à autoavaliação do docente, no qual deve destacar 
sua contribuição para o bom andamento das atividades do Ensino de Graduação 
da Unidade a qual está vinculado e das Unidades para as quais ministrou 
disciplinas
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Considero que as minhas atividades vinculadas ao ensino de graduação 
foram satisfatórias, levando-se em conta que ministrei disciplinas 
obrigatórias para o bacharelado e a licenciatura em Geografia, nos 
períodos diurno e noturno, entre 2015 e 2019, com exceção de 2016, 
por conta de um afastamento no primeiro semestre.

Vale destacar que ministrei a disciplina GF601 Geografia Regional 
(Teoria da Região e Regionalização do Espaço Mundial) pela primeira vez 
em 2017 e, desde então, venho aperfeiçoando as metodologias de 
ensino, aprofundando as teorias e os instrumentos de análise regional e 
diversificando a bibliografia básica e complementar. A migração para 
essa disciplina foi motivada pela minha pesquisa sobre a regionalização 
do agronegócio globalizado no território brasileiro. Os resultados dessa 
atividade de ensino têm sido muito promissores e podem ser medidos 
pelo número de alunos de graduação oriundos da GF601 que passaram a 
fazer pesquisa sob minha orientação (Iniciação Científica e Trabalhos de 
Conclusão de Curso) e que atuaram como monitores no Programa de 
Apoio Didático em 2018 e 2019.

Em relação aos Trabalhos de Conclusão de Curso, orientei, no período, 
oito alunos na GF714 (TCC 1) e nove alunos na GF814 (TCC 2). A minha 
intenção sempre foi estabelecer um vínculo mais estreito desses alunos 
com os pós-graduandos e pós-doutorandos sob minha orientação / 
supervisão, no âmbito do GEOPLAN – Laboratório de Investigações 
Geográficas e Planejamento Territorial e do grupo de pesquisa “Logística, 
agricultura e uso do território brasileiro” (que se reúne quinzenalmente 
desde o final de 2017, frequentemente com convidados externos), mas 
isso não aconteceu na medida das minhas expectativas. Atribuo esse 
insucesso à quantidade excessiva de disciplinas que os alunos de 
graduação cursam nos semestres em que fazem seus TCCs. No 
momento (primeiro semestre 2020), oriento seis alunos de TCC: quatro 
na GF714 (TCC 1) e dois na GF814 (TCC 2).
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Outra atividade de graduação que merece ser ressaltada são as monitorias de di

sciplinas. Foi muito gratificante supervisionar e contar com a colaboração de 

estudantes de graduação (Programa de Apoio Didático) e de pós-graduação 

(Programa de Estágio Docente) nas disciplinas de Geografia Agrária, Análise de 

Redes e Fluxos e Geografia Regional no período. Entre 2015 e 2019, supervisionei 

18 alunos no PAD e 8 alunos no PED. Destaco que esses Programas contribuem 

para o aprimoramento dos alunos que deles participam, em termos de 

responsabilidade, comportamento acadêmico, pontualidade, competência na 

execução de tarefas, além da oportunidade de rever os conteúdos de uma 

disciplina. Não tenho dúvidas de que os programas de apoio didático e de estágio 

docente contribuem enormemente para a qualidade das disciplinas de graduação 

da Unicamp.
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2 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO-SENSU

2.1 - Credenciamento/Participação

2.1.1 - Listagem dos Programas aos quais o docente participa/está credenciado

Programa de Pós-
Graduação

Período
/Conceito

Início 
Participação

Fim 
Participação

Tipo de 
Participação

Geografia 2013/2016 - 6 20/06/2018 Permanente

Geografia 2013/2016 - 6 18/07/2016 19/06/2018 Permanente

Geografia 2013/2016 - 6 22/01/2004 18/07/2016 Pleno

Fonte: DAC (PG01)

Comentários

Entre 2013 e 2017, participei do Programa de Pós-Graduação em 
Geografia da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), 
onde ofereci disciplinas, inclui o Programa em Convênio 
Internacional (CAPES-COFECUB), viabilizei bolsa sanduiche para 
uma aluna na França e orientei uma aluna, cuja defesa ocorreu em 
2017 (aprovada).

2.2 - Disciplinas Ministradas

2.2.1 - Aulas efetivamente ministradas (prática ou teórica) na Pós-Graduação

Sigla da Disciplina/Turma Período/Ano Horas Número de Alunos DI DC Tipo
GG023 - I 2019/1S 30 3 X

GG041 - A 2018/5A 23 5 X

GG023 - I 2018/1S 30 4 X

GG023 - G 2017/2S 30 4 X

GG023 - I 2016/2S 60 4 X

GG041 - A 2016/2S 60 7 X

GG023 - M 2015/2S 60 1 X

GG041 - A 2015/2S 60 7 X

GG023 - B 2015/1S 60 3 X

Fonte: DAC (PG02)

2.2.2 - Lista das disciplinas/turmas ministradas no mesmo horário
Sem dados para este Indicador. Fonte: DAC (PG03)

2.3 - Orientações e Co-Orientações
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2.3.1 - Listagem nominal das teses de doutorado defendidas no período a que 
se refere o relatório

Nome 
do 
Aluno

Data 
da 
Defesa

Título da Tese Tempo 
de 
Titulação 
(meses)

Data de 
Homologação

Tipo 
Orientação

Alcides 
Manzoni 
Neto

31/05
/2017

COMPETITIVIDADE E 
DESENVOLVIMENTO 
TERRITORIAL RURAL: AÇÕES E 
CONTRADIÇÕES DO 
PLANEJAMENTO FEDERAL PARA 
TERRITÓRIOS RURAIS NO 
BRASIL 

55 21/09/2017 Orientação

Fonte: DAC (PG04)

Comentários

Defesa de Doutorado, sob minha orientação, de Ana Carolina Torelli 
Marquezini Faccin, COMPLEXO SOJA NO MATO GROSSO DO SUL: 
COMPETITIVIDADE REGIONAL E VULNERABILIDADE TERRITORIAL, 
24/04/2017 
Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal 
da Grande Dourados, MS.

Fls. 365



Relatório de Atividades Docente 13/52 15/04/2020 17:00

2.3.2 - Listagem nominal das dissertações defendidas

Nome 
do 
Aluno

Data 
da 
Defesa

Dissertação Tempo 
de 
Titulação 
(meses)

Data de 
Homologação

Tipo

Lucas de 
Moraes 
Guide

30/08
/2018

Mercados institucionais da 
agricultura familiar: implicações 
do Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA) para o circuito 
espacial produtivo do leite no 
Brasil 

30 05/12/2018 Orientação

Henrique 
Faria 
dos 
Santos

27/04
/2017

"Competividade Regional do Setor 
Sucroenergético na Mesorregião 
Triângulo Mineiro / Alto 
Paranaíba: agricultura científica 
globalizada e implicações 
socioambientais no município de 
Uberaba (MG)"

26 17/08/2017 Orientação

Junior 
César 
Pinheiro

28/08
/2015

"Análise da dinâmica das áreas 
ocupadas pela cultura canavieira 
no Brasil entre 1990 e 2013: uma 
contribuição ao estudo do circuito 
espacial produtivo do setor 
sucroenergético"

30 05/10/2015 Orientação

Melissa 
Maria 
Veloso 
Steda

27/08
/2015

Tecnologias da informação e 
território: políticas para o setor de 
SOFTWARE no Brasil"

30 18/11/2015 Orientação

Francky 
Altineus

26/02
/2015

"Espaces agraires en Haïti: 
structure foncière et production du 
riz dans le Départment Artibonite"

24 28/04/2015 Orientação

Fonte: DAC (PG05)
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2.3.3 - Listagem nominal dos alunos em orientação no período

Nome Curso Tipo 
Orientação

Situação Início Fim

Adielson Correia Botelho Doutorado Orientação Em Andamento 15/02
/2019

André Rodrigo Farias Doutorado Orientação Em Andamento 01/08
/2016

Débora Assumpção e Lima Doutorado Coorientação Desistência parte 
Orientador

02/03
/2015

14/08
/2018

Glaycon Vinícios Antunes 
de Souza

Doutorado Orientação Em Andamento 01/03
/2018

Heloisa Santos Molina 
Lopes

Doutorado Orientação Em Andamento 01/03
/2018

Henrique Faria dos Santos Doutorado Orientação Em Andamento 02/03
/2017

João Humberto Camelini Doutorado Orientação Desligamento do 
Curso

01/08
/2011

08/04
/2015

Marcel Petrocino Esteves Doutorado Orientação Desligamento do 
Curso

01/03
/2011

12/11
/2015

Robson Alexandre Simões Mestrado Orientação Desligamento do 
Curso

04/01
/2016

06/09
/2018

Fonte: DAC (PG06)

Comentários

O aluno João Humberto Camelini solicitou o desligamento por não 
conseguir conciliar a atividade profissional com a atividade 
acadêmica. 
Os alunos Marcel Petrocino Esteves e Robson Alexandre Simões 
foram aprovados em seus exames de qualificação e foram, ambos, 
muito elogiados pelos examinadores. Por razões diversas, não 
puderam dar continuidade à pesquisa. O aluno Robson tem grande 
possibilidade de reingressar para defender sua dissertação até 
agosto deste ano de 2020.

2.4 - Projetos de Ensino de Pós-Graduação

2.4.1 - Projetos de ensino de pós-graduação no qual o docente esteve 
envolvido ou protagonizou
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PG07) 

Comentários

Todos os projetos de pesquisa dos quais participei como 
coordenador ou como pesquisador têm impactos muito positivos nos 
ensinos de graduação e pós-graduação, mas nenhum deles é um 
projeto de ensino propriamente dito.

2.5 - Participação em bancas de tese, dissertação ou exame de 
qualificação
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2.5.1 - Participação em bancas examinadoras

Nome do 
Candidato

Instituição Natureza Tipo de 
Participação

Tipo de 
Membro 
da 
Banca

Data 
da 
Banca

Fonte

Francky 
Altineus

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Dissertação de 
Mestrado

Presidente Titular 26/02
/2015

DAC

Henrique Faria 
dos Santos

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Dissertação de 
Mestrado

Presidente Titular 27/04
/2017

DAC

Junior César 
Pinheiro

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Dissertação de 
Mestrado

Presidente Titular 28/08
/2015

DAC

Lucas de 
Moraes Guide

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Dissertação de 
Mestrado

Presidente Titular 30/08
/2018

DAC

Melissa Maria 
Veloso Steda

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Dissertação de 
Mestrado

Presidente Titular 27/08
/2015

DAC

Débora 
Assumpção e 
Lima

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Doutorado

Membro Titular 25/10
/2018

DAC

Henrique Faria 
dos Santos

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Doutorado

Presidente Titular 19/12
/2019

DAC

Lucas Baldoni Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Doutorado

Membro Suplente 13/12
/2018

DAC

Sérgio 
Henrique de 
Oliveira Teixeira

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Doutorado

Membro Titular 29/08
/2017

DAC

João Alves de 
Souza Neto

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Mestrado

Membro Suplente 10/10
/2019

DAC

Juliana Santos 
de Oliveira

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Mestrado

Membro Suplente 01/12
/2017

DAC

Lívia Maria 
Tonelli

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Mestrado

Membro Suplente 09/11
/2017

DAC
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Lucas de 
Moraes Guide

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Mestrado

Presidente Titular 07/08
/2017

DAC

Lucas de 
Toledo Amici

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Mestrado

Membro Suplente 02/07
/2019

DAC

Robson 
Alexandre 
Simões

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Mestrado

Presidente Titular 30/08
/2018

DAC

Alcides 
Manzoni Neto

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de Tese 
de Doutorado

Presidente Titular 31/05
/2017

DAC

Carlos Eduardo 
Nobre

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de Tese 
de Doutorado

Membro Suplente 13/04
/2018

DAC

Débora 
Assumpção e 
Lima

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de Tese 
de Doutorado

Membro Titular 13/06
/2019

DAC

Fábio Eduardo 
Iaderozza

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de Tese 
de Doutorado

Membro Titular 26/01
/2015

DAC

Fernando 
Antonio da Silva

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de Tese 
de Doutorado

Membro Suplente 23/08
/2017

DAC

Fernando 
Campos 
Mesquita

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de Tese 
de Doutorado

Membro Titular 20/08
/2015

DAC

Lucas Baldoni Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de Tese 
de Doutorado

Membro Suplente 12/12
/2019

DAC

Luciano Pereira 
Duarte Silva

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de Tese 
de Doutorado

Membro Titular 04/11
/2019

DAC

Maria Angélica 
Petrini

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de Tese 
de Doutorado

Membro Titular 04/11
/2016

DAC

Maria Beatriz 
D'Almeida 
Ramos Inkis

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de Tese 
de Doutorado

Membro Suplente 27/11
/2018

DAC
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Natália 
Belmonte 
Demétrio

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de Tese 
de Doutorado

Membro Titular 04/04
/2017

DAC

Raphael 
Curioso Lima 
Silva

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de Tese 
de Doutorado

Membro Suplente 30/10
/2019

DAC

Ricardo Abrate 
Luigi Júnior

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de Tese 
de Doutorado

Membro Suplente 10/11
/2017

DAC

Sérgio 
Henrique de 
Oliveira Teixeira

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de Tese 
de Doutorado

Membro Titular 19/12
/2018

DAC

ANA CAROLINA 
TORELLI 
MARQUEZINI 
Faccin

Universidade 
Federal da 
Grande Dourados

Doutorado fora 
da Unicamp

Presidente Titular 01/01
/2017

SIPEX

Bruno Ferreira 
Campos

Universidade 
Federal da 
Grande Dourados

Doutorado fora 
da Unicamp

Presidente Titular 01/01
/2018

SIPEX

Camila Dutra 
dos Santos

Universidade 
Estadual do 
Ceará (UECE)

Doutorado fora 
da Unicamp

Presidente Titular 01/01
/2016

SIPEX

Mait Bertollo Universidade de 
São Paulo

Doutorado fora 
da Unicamp

Presidente Titular 01/01
/2019

SIPEX

Marluce Silva 
Sousa

Universidade 
Federal de Goiás

Doutorado fora 
da Unicamp

Presidente Titular 01/01
/2017

SIPEX

Mateus de 
Almeida Prado 
Sampaio

Universidade de 
São Paulo

Doutorado fora 
da Unicamp

Membro Titular 01/01
/2015

SIPEX

Matheus 
Augusto 
Avelino 
Tavares

Universidade de 
São Paulo

Doutorado fora 
da Unicamp

Presidente Titular 01/01
/2017

SIPEX

Miguel Vieira 
de Lima

Universidade de 
São Paulo

Doutorado fora 
da Unicamp

Presidente Titular 01/01
/2016

SIPEX

Roberto Mauro 
da Silva 
Fernandes

Universidade 
Federal da 
Grande Dourados

Doutorado fora 
da Unicamp

Presidente Titular 01/01
/2017

SIPEX

Rodrigo 
Cavalcanti do 
Nascimento

Universidade 
Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita 
Filho

Doutorado fora 
da Unicamp

Presidente Titular 01/01
/2019

SIPEX

William Ferreira 
da Silva

Universidade 
Federal de Goiás

Doutorado fora 
da Unicamp

Presidente Titular 01/01
/2016

SIPEX

Alcides 
Manzoni Neto

Universidade 
Estadual de 
Campinas

Exame de 
qualificação de 
Área 
(DOUTORADO)

Presidente Titular 11/02
/2015

SIPEX
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Alcides 
Manzoni Neto

Universidade 
Estadual de 
Campinas

Exame de 
qualificação 
Geral 
(DOUTORADO)

Presidente Titular 01/01
/2015

SIPEX

Ana Carolina 
Torelli 
Marquezini 
Faccin

Universidade 
Federal da 
Grande Dourados

Exame de 
qualificação 
Geral 
(DOUTORADO)

Presidente Titular 01/01
/2015

SIPEX

Bruno Ferreira 
Campos

Universidade 
Federal da 
Grande Dourados

Exame de 
qualificação 
Geral 
(DOUTORADO)

Presidente Titular 01/01
/2017

SIPEX

Marcelo Alves 
Teodoro

Universidade 
Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita 
Filho

Exame de 
qualificação 
Geral 
(DOUTORADO)

Presidente Titular 01/01
/2019

SIPEX

Matheus 
Augusto 
Avelino 
Tavares

Universidade de 
São Paulo

Exame de 
qualificação 
Geral 
(DOUTORADO)

Membro Titular 01/01
/2015

SIPEX

Roberto Mauro 
da Silva 
Fernandes

Universidade 
Federal da 
Grande Dourados

Exame de 
qualificação 
Geral 
(DOUTORADO)

Presidente Titular 01/01
/2015

SIPEX

Roberto Mauro 
da Silva 
Fernandes

Universidade 
Federal da 
Grande Dourados

Exame de 
qualificação 
Geral 
(DOUTORADO)

Membro Titular 01/01
/2015

SIPEX

Soraia de 
Fátima Ramos

Universidade de 
São Paulo

Exame de 
qualificação 
Geral 
(DOUTORADO)

Membro Titular 01/01
/2015

SIPEX

Bruno Cândido 
dos Santos

Universidade de 
São Paulo

Exame de 
qualificação 
Geral 
(MESTRADO)

Presidente Titular 01/01
/2018

SIPEX

Bruno Rezendo 
Spadotto

Universidade 
Estadual de 
Campinas

Exame de 
qualificação 
Geral 
(MESTRADO)

Presidente Titular 01/01
/2015

SIPEX

Flávio de 
Campos 
Vendrusculo

Universidade de 
São Paulo

Exame de 
qualificação 
Geral 
(MESTRADO)

Membro Titular 01/01
/2015

SIPEX

Igor Venceslau 
Freitas

Universidade de 
São Paulo

Exame de 
qualificação 
Geral 
(MESTRADO)

Membro Titular 01/01
/2015

SIPEX

Melissa Maria 
Veloso Steda

Universidade de 
São Paulo

Exame de 
qualificação 
Geral 
(MESTRADO)

Presidente Titular 01/01
/2018

SIPEX
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Melissa Maria 
Veloso Steda

Universidade 
Estadual de 
Campinas

Exame de 
qualificação 
Geral 
(MESTRADO)

Presidente Titular 01/01
/2015

SIPEX

Valderson 
Salomão da 
Silva

Universidade 
Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita 
Filho

Exame de 
qualificação 
Geral 
(MESTRADO)

Presidente Titular 01/01
/2017

SIPEX

Victor Zuliani 
Iamonti

Universidade de 
São Paulo

Exame de 
qualificação 
Geral 
(MESTRADO)

Membro Titular 01/01
/2015

SIPEX

Fernando 
Diório Alves 
dos Santos

Universidade de 
São Paulo

Mestrado fora 
da Unicamp

Presidente Titular 01/01
/2016

SIPEX

Flávio de 
Campos 
Vendrúsculo

Universidade de 
São Paulo

Mestrado fora 
da Unicamp

Presidente Titular 01/01
/2016

SIPEX

Igor Venceslau 
Freitas

Universidade de 
São Paulo

Mestrado fora 
da Unicamp

Presidente Titular 01/01
/2017

SIPEX

Marcela Barone Universidade 
Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita 
Filho

Mestrado fora 
da Unicamp

Presidente Titular 01/01
/2017

SIPEX

Mizael 
Dornelles

Universidade de 
Santa Cruz do 
Sul

Mestrado fora 
da Unicamp

Presidente Titular 01/01
/2016

SIPEX

Valderson 
Salomão da 
Silva

Universidade 
Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita 
Filho

Mestrado fora 
da Unicamp

Presidente Titular 01/01
/2017

SIPEX

Victor Zuliani 
Iamonti

Universidade de 
São Paulo

Mestrado fora 
da Unicamp

Presidente Titular 01/01
/2016

SIPEX

Fonte: DAC/SIPEX (PG08)

2.5.2 - Coordenadoria de Comissão de Pós-Graduação
Sem dados para este Indicador. Fonte: DGRH (PG09)

2.6 - Organização de eventos vinculados à Pós-graduação

2.6.1 - Eventos e cursos de curta duração organizados e forma de participação
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PG10)

2.7 - Prêmios e distinções relacionadas às atividades de Pós-Graduação 
recebidas pelo docente ou pelos alunos orientados, quando vinculados ao 
trabalho de tese

2.7.1 - Prêmios e distinções relacionadas às atividades de Pós-graduação 
vinculados ao trabalho de tese
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PG11)

2.8 - Informações Complementares

2.8.1 - Informações Complementares
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2.9 - Atividades de Ensino fora da Unicamp

2.9.1 - Atividades de Ensino fora da Unicamp

2.10 - Autoavaliação

2.10.1 - Campo destinado à autoavaliação do docente, no qual deve destacar 
sua contribuição para o bom andamento das atividades de pós-graduação do 
curso/programa no qual está credenciado.

Minha atuação no Programa de Pós-Graduação em Geografia da Unicamp 
foi majoritariamente positiva, mas também é preciso deixar registrados 
alguns reveses. No que tange ao quesito orientações, dentre os pontos 
positivos figuram a conclusão de uma tese de doutorado (à qual se soma 
outra tese, orientada e defendida em outro Programa, como descrito 
mais adiante) e cinco dissertações de mestrado, das quais uma no 
âmbito do Programa de Estudante-Convênio Capes (PEC-PG) Pró-Haiti, 
redigida em francês, cuja defesa contou com a presença de grande parte 
da comunidade haitiana da Unicamp. Considero que todos esses 
trabalhos resultaram de pesquisas aprofundadas e diligentemente 
discutidas nos âmbitos do Laboratório (Geoplan), do grupo de pesquisa e 
de congressos científicos, trazendo avanços para as áreas e subáreas de 
Geografia Econômica, Geografia Agrária, Geografia Regional e Análise de 
Redes e Fluxos. Por outro lado, ocorreram três desligamentos do Curso: 
um deles por solicitação do aluno (doutorando que fez um mestrado 
brilhante sob minha orientação, mas não conseguiu compatibilizar as 
atividades profissionais e acadêmicas) e dois por extrapolação do prazo 
de conclusão / defesa, ambos aprovados em Exame de Qualificação (dos 
quais um teve dificuldades em conciliar o trabalho em uma grande 
empresa na região de Campinas, onde ocupa cargo de gerência, com o 
desenvolvimento da pesquisa na Unicamp).
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Também atuei, entre 2013 e 2017, no Programa de Pós-Graduação em 
Geografia da Universidade Federal da Grande Dourados, atendendo a um 
convite do então Coordenador do Mestrado, por ocasião da elaboração 
do projeto de doutorado. Aprovado o Doutorado, cumpri com as tarefas 
pactuadas de oferecer uma disciplina, participar do colegiado do 
Programa de Doutorado, orientar uma aluna, participar de bancas e 
fazer trabalhos de campo da região de Dourados / Vale do Ivinhema. 
Participei diretamente do processo de internacionalização do Programa, 
com a inclusão da UFGD em projeto por mim coordenado do Acordo 
CAPES-COFECUB e cedi ao Programa uma bolsa de doutorado sanduiche 
(PDEE) da Capes na Universidade de Toulouse 2 Jean-Jaurès, sob 
supervisão da Professora Martine Guibert. Em 2017, a minha aluna Ana 
Carolina Torelli M. Faccin defendeu seu doutorado, encerrando minha 
participação no referido Programa. Considero que a minha participação 
foi muito bem-sucedida e cumpriu com todos os objetivos propostos.

Atualmente, oriento seis alunos na Pós-Graduação em Geografia da 
Unicamp: cinco teses de doutorado (uma bolsa Fapesp + bolsa BEPE-
Fapesp para a Universidade de Cardiff; uma bolsa CAPES; um 
afastamento remunerado de Instituto Federal; um pesquisador da 
Embrapa Territorial que optou por não pedir afastamento; um Professor 
da rede pública de Uberlândia, que tentou bolsa, mas não conseguiu) e 
uma dissertação de mestrado, com início previsto para fevereiro de 2020.

Ainda como parte das atividades de pós-graduação, participei no período 
como titular em 52 defesas de teses de doutorado e dissertações de 
mestrado e, possivelmente, outras tantas como suplente.

Por fim, considero que houve progresso no que tange ao fortalecimento dos grupos 

de pesquisa (ambos registrados no Diretório do CNPq) que agregam 

principalmente os alunos de pós-graduação: 1) o grupo “Logística, agricultura e 

usos do território brasileiro”, certificado desde 2012, de caráter mais interno, em 

torno do qual organizamos encontros quinzenais ou a cada três semanas, 

frequentemente com convidados externos; 2) o grupo “Reagri – Rede de Estudos 

sobre Regiões Agrícolas”, fundado em 2012, abrigado na Unicamp entre 2016 e 

2019 (período em que fui o coordenador), e de caráter mais externo, envolvendo 

mais de uma dezena de Universidade brasileiras e francesas, tendo servido de 

ponto de partida para diversos projetos de pesquisa, mormente aquele apoiado 

pelo Programa Capes-Cofecub, do qual fui coordenador entre 2014 e 2018.
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3 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO-SENSU

3.1 - Participação nos cursos

3.1.1 - Lista dos cursos/disciplina para os quais o docente ministrou aulas
Sem dados para este Indicador. Fonte: DAC (PG12)

3.1.2 - Lista das disciplinas/turmas ministradas no mesmo horário
Sem dados para este Indicador. Fonte: DAC (PG14)

3.2 - Orientação de alunos e de trabalhos de final de curso

3.2.1 - Lista de alunos de Pós-graduação lato-sensu orientados
Sem dados para este Indicador. Fonte: DAC (PG13)

3.2.2 - Lista de alunos de residência médica orientados
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PG16)

3.3 - Participação em bancas examinadoras

3.3.1 - Participação em bancas examinadoras
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PG15)

3.4 - Informações Complementares

3.4.1 - Informações Complementares

3.5 - Atividades de Ensino fora da Unicamp

3.5.1 - Atividades de Ensino fora da Unicamp

3.6 - Autoavaliação

3.6.1 - Autoavaliação do docente destacando sua contribuição para o bom 
andamento destas atividades.
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4 - ATIVIDADES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PRODUÇÃO ARTÍSTICA E 
CULTURAL

4.1 - Indicações de Produção

4.1.1 - Indicações de Produção - 01.01-Artigos publicados em periódicos 
especializados arbitrados de circulação internacional

Descrição/Autores Ano da 
produção

ELIAS, Denise; FREDERICO, S.; CASTILLO, R. A.; PEIXINHO, D.M.; BÜHLER, E.A.; 
PEQUENO, Luis Renato Bezerra; FREDERICO, S.; REGIÕES DO AGRONEGÓCIO, 
NOVAS RELAÇÕES CAMPO-CIDADE E REESTRUTURAÇÃO URBANA, 01/2016, Revista 
da ANPEGE (Online), Vol. 12, Fac. 18, pp. 259-282, Dourados, MS, BRASIL, 2016

2016

FACCIN, A. C. T. M.; CASTILLO, R. A.; Vulnerabilidade territorial e implicações sócio-
espaciais da expansão do complexo soja no Mato Grosso do Sul, 01/2017, Estudos 
Geográficos: Revista Eletrônica de Geografia, Vol. 15, pp. 133-156, Rio Claro, SP, 
BRASIL, 2017

2017

CASTILLO, R. A.; Mobilidade geográfica e acessibilidade: uma proposição teórica, 01
/2018, GEOUSP: Espaço e Tempo, Vol. 21, Fac. 3, pp. 644-649, São Paulo, SP, 
BRASIL, 2018

2018

ARROYO, Maria Mónica Arroyo; CASTILLO, R. A.; Apresentação Dossier Geografia 
dos Transportes no Brasil, 01/2019, Revista Transporte y Territorio, Vol. 20, pp. 1-
6, Buenos Aires, ARGENTINA, 2019

2019

Fonte: SIPEX (PQ01)

Comentários

Observação: 
no artigo do item 1, eu sou o primeiro autor (CASTILLO, R.; ELIAS, 
D.; PEIXINHO, D.; BUHLER, E., PEQUENO, R.; FREDERICO, S. 
REGIÕES DO AGRONEGÓCIO, NOVAS RELAÇÕES CAMPO-CIDADE E 
REESTRUTURAÇÃO URBANA, 01/2016, Revista da ANPEGE (Online), 
Vol. 12, Fac. 18, pp. 259-282, Dourados, MS, BRASIL, 2016 
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4.1.1 - Indicações de Produção - 01.02-Artigos publicados em periódicos 
especializados arbitrados de circulação nacional

Descrição/Autores Ano da 
produção

CASTILLO, R. A.; Dinâmicas recentes do setor sucroenergético no Brasil: 
competitividade regional e expansão para o bioma Cerrado, 12/2015, GEOgraphia 
(UFF), Vol. 17, pp. 95-119, Rio de Janeiro, RJ, BRASIL, 2015

2015

FACCIN, A. C. T. M.; CASTILLO, R. A.; A centralidade do complexo-soja na 
economia brasileira e a manutenção da produção agrícola extravertida: análise da 
soja em Mato Grosso do Sul, 01/2019, Geosul (UFSC), Vol. 34, Fac. 71, pp. 111-
129, Florianópolis, SC, BRASIL, 2019

2019

MESQUITA, F. C.; CASTILLO, R. A.; LUNA, Ivette; SANTOS, H. F.; Hierarquias 
regionais no agronegócio canavieiro: movimento da fronteira e centralidade de São 
Paulo | Regional hierarchies in sugarcane agribusiness: border movement and 
centrality of São Paulo, 04/2019, Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais 
(ANPUR), Vol. 21, Fac. 2, pp. 329-350, Recife, PE, BRASIL, 2019

2019

MESQUITA, F. C.; CASTILLO, R. A.; Técnica e política na agricultura globalizada: 
expansão do setor sucroenergético em Goiás, 01/2019, Geousp (USP), Vol. 23, pp. 
285-306, São Paulo, SP, BRASIL, 2019

2019

Fonte: SIPEX (PQ01)

4.1.1 - Indicações de Produção - 02.01-Trabalhos Completos publicados em 
anais de congresso Internacional

Descrição/Autores Ano da 
produção

CASTILLO, R. A.; Expansão recente do setor sucroenergético no território brasileiro: 
implicações socioeconômicas nas escalas local, regional e nacional, 07/2015, 
Científico Internacional, 55 Congreso Internacional de Americanistas "Conflicto, paz 
y construcción de identidades en las Américas" - ICA, Vol. 1, pp.1-21, São Salvador, 
EL SALVADOR, 2015

2015

Fonte: SIPEX (PQ01)

4.1.1 - Indicações de Produção - 02.03-Resumos publicados em anais de 
congresso Internacional

Descrição/Autores Ano da 
produção

CASTILLO, R. A.; The recent expansion of sugarcane sector in Brazilian territory: far-
reaching consequences for local, regional and national scales, 01/2015, Científico 
Internacional, Association of American Geographers Annual Meeting, pp.1-2, 
Chicago, ESTADOS UNIDOS DA AMERICA, 2015

2015

Fonte: SIPEX (PQ01)
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4.1.1 - Indicações de Produção - 06.01-Trabalhos apresentados em eventos 
científicos internacionais (oralmente)

Descrição/Autores Ano da 
produção

CASTILLO, R. A. (Autor); Expansão recente do setor sucroenergético no território 
brasileiro: implicações socioeconômicas nas escalas local, regional e nacional, 07
/2015, 55 Congreso Internacional de Americanistas "Conflicto, paz y construcción 
de identidades en las Américas" - ICA, 12/07/15, 17/07/15, São Salvador, EL 
SALVADOR, 2015, Oral

2015

CASTILLO, R. A. (Autor); Competitividade regional do setor sucroenergético: uma 
proposta teórico-metodológica, 01/2016, I Workshop Regionalização do Setor 
Sucroenergético no Brasil, 10/05/16, 13/10/16, Rio de Janeiro, RJ, BRASIL, 2016, 
Oral

2016

CASTILLO, R. A. (Autor); Circuito espacial produtivo e círculos de cooperação do 
setor sucroenergético no Brasil, 01/2017, II Workshop Regionalização do Setor 
Sucroenergético no Brasil, 08/06/17, 11/06/17, Rio de Janeiro, RJ, BRASIL, 2017, 
Oral

2017

Fonte: SIPEX (PQ01)

Comentários

Observação: 
O I e o II Workshop Regionalização do Setor Sucroenergético no 
Brasil são eventos nacionais. 
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4.1.1 - Indicações de Produção - 07.04-Outras formas de participação em 
eventos científicos nacionais (Coordenador de mesa redonda, debatedor de 
mesa redonda, debatedor de painel, coordenador de sessão técnica, outra)

Descrição/Autores Ano da 
produção

Castillo, R. A., Coordenador de Sessão Técnica, Urbanização difusa e novas 
regionalizações, XIV Simpósio Nacional de Geografia Urbana SIMPURB: Perspectivas 
e Abordagens da Geografia Urbana no Século XXI, 08/09/15, 12/09/15, Fortaleza, 
CE, BRASIL

2015

Castillo, R. A., Debatedor de Mesa Redonda, Urbanização difusa e novas 
regionalizações, XIV Simpósio Nacional de Geografia Urbana SIMPURB: Perspectivas 
e Abordagens da Geografia Urbana no Século XXI, 08/09/15, 12/09/15, Fortaleza, 
CE, BRASIL

2015

Fonte: SIPEX (PQ01)

Comentários

Outras participações em eventos científicos: 

CASTILLO, R. A. Coordenador de Grupo de Trabalho. XI ENCONTRO 
NACIONAL DA ANPEGE. Coordenação do Grupo de Trabalho: Regiões 
do agronegócio, novas relações cidade-campo e reestruturação 
urbana. Presidente Prudente, SP, 2015 

CASTILLO, R. A. Coordenador de Grupo de Trabalho. XII ENCONTRO 
NACIONAL DA ANPEGE. Coordenação do Grupo de Trabalho: Regiões 
do agronegócio, novas relações cidade-campo e reestruturação 
urbana. Porto Alegre, RS, 2017 

CASTILLO, R. A. Palestrante em Mesa Redonda: “As cidades 
brasileiras em um contexto de transformações tecnológicas: 
mudanças urbanas, agrícolas e industriais". III Simpósio 
Internacional de Geografia do Conhecimento e da Inovação, 
Campinas, Unicamp, 2019 

CASTILLO, R. A. Coordenador de Sessão Temática: Inovação e 
Recursos Naturais: agricultura, energia e mineração. III Simpósio 
Internacional de Geografia do Conhecimento e da Inovação, 
Campinas, Unicamp, 2019 
CASTILLO, R. A. Palestrante. Lançamento do livro: Espaço 
geográfico e competitividade. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, 2019 

4.1.1 - Indicações de Produção - 07.05-Participação como ouvinte em eventos 
científicos nacionais

Descrição/Autores Ano da 
produção

Castillo, R. A., Regiões Agrícolas: Proposições Teórico-Metodológicas para a leitura 
das regiões agrícolas, 26/06/17, 29/06/17, Jataí, GO, BRASIL

2017

Fonte: SIPEX (PQ01)
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4.1.1 - Indicações de Produção - 07.06-Participação como membro de comissão 
em eventos científicos nacionais

Descrição/Autores Ano da 
produção

Castillo, R. A., Comissão Científica, III Simpósio de Geografia do Conhecimento e 
da Inovação, 06/11/19, 08/11/19, Campinas, SP, BRASIL

2019

Fonte: SIPEX (PQ01)

4.1.1 - Indicações de Produção - 13.17-Desenvolvimento ou geração de outros 
trabalhos técnicos sem ítens registrados

Descrição/Autores Ano da 
produção

CASTILLO, R. A. (Coordenador); Coordenador do Grupo de Trabalho - Regiões do 
Agronegócio, Novas Relações Campo-Cidade e Reestruturação Urbana., 10/2015, 
2015

2015

Fonte: SIPEX (PQ01)
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4.1.1 - Indicações de Produção - 14.02-Capítulos de livros publicados

Descrição/Autores Ano da 
produção

CASTILLO, R. A.; BERNARDES, J.A.; Apresentação e apontamentos teórico-
metodológicos, 01/2019, "Espaço geográfico e competitividade: regionalização do 
setor sucroenergético no Brasil", Capítulo, ed. 1, 1, Lamparina, Vol. 1, 10 p., pp.7-
16, 2019

2019

MESQUITA, F. C.; CASTILLO, R. A.; MARTINS LOURENÇO, Taiana Ciscotto; A 
centralidade paulista no agronegócio canavieiro do Centro-Sul do Brasil, 04/2019, 
"Espaço geográfico e competitividade: regionalização do setor sucroenergético no 
Brasil", Capítulo, ed. 1, Lamparina, 22 p., pp.39-60, 2019

2019

Fonte: SIPEX (PQ01)

Comentários

Outros livros e capítulos de livros: 

BERNARDES, J.; CASTILLO, R. A. (org.) Espaço geográfico e 
competitividade: regionalização do setor sucroenergético no Brasil. 
Rio de Janeiro: Lamparina, 2019 

CASTILLO, R. A.; SAMPAIO, M. A. P. Reestruturação produtiva e 
regionalização do agronegócio canavieiro no Brasil no século XXI. In: 
BERNARDES, J.; CASTILLO, R. A. (org.) Espaço geográfico e 
competitividade: regionalização do setor sucroenergético no Brasil. 
Rio de Janeiro: Lamparina, 2019 

CASTILLO, R. Tecnologias da informação e território brasileiro. In: 
SOUZA, M. A. A. de. Território brasileiro: usos e abusos. Arapiraca, 
AL: Eduneal, 2017 

CASTILLO, R.; FREDERICO, S. Espaço geográfico, produção e 
movimento: uma reflexão sobre o conceito de circuito espacial 
produtivo. In: DANTAS, A.; ARROYO, M.; CATAIA, M. Dos circuitos 
da economia urbana aos circuitos espacias de produção: um diálogo 
com a teoria de Milton Santos. Natal: Edições Sebo Vermelho Série 
Estudos Geográficos, 2017

4.2 - Atividades de orientação e supervisões
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4.2.1 - Relação dos projetos de Bolsa de Iniciação Científica e lista nominal dos 
alunos participantes (projetos encerrados ou em andamento no período)

Orientando Ingresso Situação Título do Projeto Bolsa
/Agência

Carolina 
Moreira 
Jacon

08/2017 Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2018

Reestruturação regional e novas relações 
campo-cidade: atividade pecuária na 
microrregião de Araguaína-TO (Bolsa de 
Iniciação Científica)

UNICAMP

Luis 
Fernando 
Sasseron 
Agostinho

01/08
/2018

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
31/07/2019

Dinâmica geográfica da rizicultura 
brasileira no período da agricultura 
científica globalizada

CNPq

Caio Da 
Silva 
Lourenço De 
Oliveira

01/08
/2019

Em 
Andamento

ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE 
GEOGRÁFICA NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CAMPINAS: ANALISANDO OS 
CORREDORES DE ÔNIBUS

BOLSA SAE

Matheus 
Deziderio 
Busca

01/08
/2019

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
31/12/2019

ANÁLISE DO CIRCUITO ESPACIAL 
PRODUTIVO DO COMPLEXO SOJA, A 
PARTIR DAS ESPECIFICIDADES DA REGIÃO 
INTERMEDIÁRIA EXTREMO OESTE BAIANO

BOLSA SAE

Marina 
Sbrocco

01/08
/2019

Em 
Andamento

COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS 
HORTIGRANJEIROS NA CEASA CAMPINAS: 
ANÁLISE DO PAPEL DO ENTREPOSTO 
COMO CENTRO DISTRIBUIDOR DA 
PRODUÇÃO FAMILIAR LOCAL/REGIONAL

CNPq

Matheus 
Deziderio 
Busca

01/2020 Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2020

AGRONEGOCIO GLOBALIZADO E REGIAO 
DE PLANEJAMENTO: UMA ANALISE DO USO 
DO TERRIORIO PELA SOJICULTURA NO 
MATOPIBA

FAPESP
(BOLSA NO 
PAIS-IC) 
Processo: 
#2019
/20234-2

Fonte: SIPEX (PQ02)
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4.2.2 - Pós-doutorados supervisionados com projetos encerrados e vigentes no 
período
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PQ03) 

Comentários

Pós-Doutorados supervisionados com projetos encerrados e vigentes 
no período: 

CASTILLO, R. Supervisão de Pós-doutorado do Professor Doutor 
Ricardo Alberto SCHERMA, da Universidade Federal da Fronteira Sul, 
SC. Projeto intitulado: REGIÕES E EMPRESAS TRANSNACIONAIS: 
lógica financeira e implicações territoriais. CAPES e CAPES-
COFECUB, 2018. Encerrado. 

CASTILLO, R. Supervisão de Pós-doutorado do Professor Doutor 
Márcio Rogério Silveira, da Universidade Federal de Santa Catarina, 
SCA. Projeto intitulado: CIRCULAÇÃO, TRANSPORTES E LOGÍSTICA: 
IMPACTOS SOBRE A FLUIDEZ E A COMPETITIVIDADE TERRITORIAL 
NO BRASIL. CNPq, 2019. Em andamento.

4.3 - Projetos de Pesquisa

4.3.1 - Projetos de Pesquisa com financiamento

Título do Projeto Início Situação Agência (tipo 
do 
financiamento, 
complemento)

Valor 
Total

Tipo de 
participação

O meio geográfico atual no 
Rio Grande do Norte: novas 
materialidades, novas 
dinâmicas.[auxpesq vig 2015)

01/01
/2010

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2015

CAPES (Auxílio 
Pesquisa, 
PROCAD-NF 21
/2009) Processo: 
n° 21/2009

R$ 
292.688

Participante

INFORMATIZACAO DO 
TERRITORIO BRASILEIRO NO 
PERIODO DA GLOBALIZACAO: 
IMPLICACOES TERRITORIAIS 
DAS POLITICAS DE 
SOFTWARE E SERVICOS EM 
TECNOLOGIAS DA 
INFORMACAO ([Bolsa MS - 
Melissa M V Steda - vig 2015])

01/12
/2013

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

FAPESP (Bolsa 
Mestrado MS, 
BOLSA NO PAIS-
MS-II) Processo: 
n° 2013/05040-0

R$ 
42.340

Responsavel

Regiões competitivas 
agroindustriais do setor 
sucroenergético no cerrado 
brasileiro

01/01
/2014

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

CNPq (Auxílio 
Pesquisa)

R$ 
30.000

Responsavel

Capital financeiro, 
expropriação de terras e 
produção agrícola moderna

01/03
/2014

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

COFECUB (Auxílio 
Pesquisa, CAPES-
COFECUB)

US$ 
50.000

Responsavel

Capital financeiro, 
expropriação de terras e 
produção agrícola moderna

01/03
/2014

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

CAPES (Auxílio 
Pesquisa, 
Programa CAPES-
COFECUB)

R$ 
100.000

Responsavel
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Regiões competitivas 
agrícolas no território 
brasileiro: metodologia, 
implicações sócio-espaciais e 
estudos de caso da soja e do 
café (Bolsa Produtividade em 
Pesquisa)

01/03
/2014

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

CNPq (Bolsa 
produtividade)

R$ 
36.000

Responsavel

COMPETITIVIDADE REGIONAL 
DO SETOR 
SUCROENERGETICO NA 
MESORREGIAO TRIANGULO 
MINEIRO/ALTO PARANAIBA: 
AGRICULTURA CIENTIFICA 
GLOBALIZADA E 
IMPLICACOES 
SOCIOAMBIENTAIS NO 
MUNICIPIO DE UBERABA - MG 
(Bolsa de Mestrado)

01/08
/2015

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

FAPESP (Bolsa 
Mestrado MS, 
BOLSA NO PAIS-
MS-II) Processo: 
n° 2015/02028-5

R$ 
39.358

Responsavel

AGRONEGÓCIO 
GLOBALIZADO, 
COMPETITIVIDADE REGIONAL 
E VULNERABILIDADE 
TERRITORIAL: PERFIL DOS 
MUNICÍPIOS 
SUCROENERGÉTICOS NO 
BRASIL

01/03
/2017

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2020

CNPq (Bolsa 
produtividade) 
Processo: n° 
307050/2016-5

R$ 
39.600

Responsavel

Vulnerabilidade territorial do 
setor sucroenergético no 
Brasil (Bolsa de Doutorado)

01/03
/2017

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2021

CAPES (Bolsa 
Doutorado DR)

R$ 
83.600

Responsavel

ESPECIALIZAÇÃO REGIONAL 
PRODUTIVA E 
VULNERABILIDADE 
TERRITORIAL: IMPLICAÇÕES 
LOCAIS DA EXPANSÃO E 
CRISE DO SETOR 
SUCROENERGÉTICO NO 
BRASIL

01/12
/2017

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2021

CAPES (Bolsa 
Doutorado DR)

R$ 
85.800

Responsavel

ESPECIALIZACAO REGIONAL 
PRODUTIVA E 
VULNERABILIDADE 
TERRITORIAL: IMPLICACOES 
LOCAIS DA EXPANSAO E 
CRISE DO SETOR 
SUCROENERGETICO NO 
BRASIL

01/04
/2018

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2020

FAPESP (Bolsa 
Doutorado DR, 
BOLSA NO PAIS-
DR-II) Processo: 
n° 2017/15377-3

R$ 
96.818

Responsavel

AGRONEGOCIO 
GLOBALIZADO, 
NEOLIBERALISMO E 
VULNERABILIDADE 
TERRITORIAL: ANALISE DO 
SETOR SUCROENERGETICO 
NO BRASIL

01/02
/2020

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2020

FAPESP (Bolsa 
Doutorado DR, 
BOLSA NO 
EXTERIOR - 
ESTAGIO 
PESQUISA DR) 
Processo: n° 2019
/19082-3

R$ 
65.919

Responsavel

Fonte: SIPEX (PQ04)

Fls. 384



Relatório de Atividades Docente 32/52 15/04/2020 17:00

Comentários

Outra participação em projeto de pesquisa com financiamento: 
Uso do território, modernizações, desigualdades sociais e questão 
ambiental no Maranhão. CAPES - PROCAD AMAZÔNIA. Universidade 
Estadual do Maranhão (UEMA), Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), Universidade Federal do Pará (UFPA). Participação: 
pesquisador. 2018-2021.

4.3.2 - Projetos de Pesquisa sem financiamento

Título do Projeto Início Tipo de 
participação

Área Situação

Implicações do Programa de Aquisição de Alimentos 
na reprodução dos pequenos pecuaristas de leite no 
território brasileiro (Projeto de Mestrado) (Pesquisa 
Básica)

01/03
/2016

Responsavel Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2018

Fonte: SIPEX (PQ05)

4.4 - Organização de Eventos Acadêmicos

4.4.1 - Organização de eventos científicos, culturais e artísticos
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PQ06)

4.5 - Outras participações em eventos (Palestra, Conferência, Mesa-
Redonda e Seminário)

4.5.1 - Participação no Brasil

Instituição Evento Data Título da Palestra Natureza 
da 
Participação

TIPO 
I/N

UFC SIMPURB 2015 - XIV 
Simpósio Nacional de 
Geografia Urbana : 
Perspectivas e 
Abordagens da 
Geografia Urbana no 
Século XXI - Fortaleza

09
/2015

"Urbanização Difusa e 
Novas Regionalizações.", 
SIMPURB 2015 - XIV 
Simpósio Nacional de 
Geografia Urbana : 
Perspectivas e Abordagens 
da Geografia Urbana no 
Século XXI

Mesa-Redonda N

Fonte: SIPEX (PQ07)

4.5.2 - Participação no exterior
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PQ08)

4.6 - Outras atividades de Pesquisa, Culturais ou Artísticas

4.6.1 - Outras atividades de Pesquisa, Culturais ou Artísticas

4.7 - Prêmios, homenagens e distinções recebidas, decorrentes das 
atividades de pesquisa, culturais ou artísticas

4.7.1 - Listagem dos prêmios, homenagens e distinções recebidas
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PQ10)
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4.8 - Informações Complementares

4.8.1 - Informações Complementares

4.9 - Autoavaliação das Atividades de pesquisa, culturais ou artísticas

4.9.1 - Campo para autoavaliação

O período foi gratificante em termos de desenvolvimento e consolidação 
de grupos de pesquisa e muito promissor em publicação de resultados. 
Foram publicados sete artigos e um editorial em periódicos renomados 
nas áreas de Geografia e Planejamento Urbano e Regional, inclusive em 
revistas diretamente vinculadas às Associações de Pós-Graduação e 
Pesquisa de ambas as áreas (Revista da ANPEGE e Revista Brasileira de 
Estudos Urbanos e Regionais); cinco capítulos de livro e um livro de 
organização; e três prefácios (dos quais um ainda está no prelo). No 
momento, tenho um artigo em coautoria submetido à Revista Geousp; 
um capítulo de livro em coautoria com um colega da Universidade 
Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), aceito para publicação 
(previsto para sair em abril de 2020) e dois artigos em elaboração: 1) 
um em coautoria com dois colegas visitantes /colaboradores do Instituto 
de Geociências sobre a expansão do setor sucroenergético em Goiás; 2) 
outro em parceria com uma colega da Universidade Federal do Mato 
Grosso do Sul (UFMS) e um aluno de doutorado da Unicamp 
(Pesquisador da Embrapa Territorial) sobre a dinâmica da soja no 
território brasileiro.

Tenho sido bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq desde 2001, 
ininterruptamente. No período de abrangência deste relatório, estive 
envolvido com dois projetos PQ-CNPq: 1) “Circuito espacial produtivo do 
setor sucroenergético no Brasil: regiões competitivas agroindustriais e 
logística” (fevereiro 2014 a janeiro 2017); 2) “Agronegócio globalizado, 
competitividade regional e vulnerabilidade territorial: perfil dos 
municípios sucroenergéticos no Brasil” (fevereiro 2017 a janeiro 2020). 
O meu projeto de bolsa PQ-CNPq para o período fevereiro 2020 a janeiro 
2023 “Logística do pequeno produtor agropecuário voltada para o 
abastecimento alimentar” foi aprovado e já está em vigência.
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Participei também de outros projetos, como coordenador (2) e como 
pesquisador. Coordenei, no período, um Projeto Edital Ciências Humanas 
do CNPq (2014-2015) e um projeto Capes-Cofecub (2014-2017); 
participei como pesquisador em um projeto da UFMS (ainda em 
andamento), um Projeto PROCAD-CAPES Novas Fronteiras (Unicamp, 
USP e UFRN) e um Projeto PROCAD-CAPES Amazônia (Unicamp, UEMA e 
UFPA – em andamento).

Em relação à internacionalização da pesquisa, além da coordenação de 
projeto CAPES-COFECUB por quatro anos, do qual participaram, além de 
outras Universidades brasileiras, duas Universidades francesas 
(Université Paris 8 Vincennes Saint-Denise e Université Toulouse 2 Jean 
Jaurès), aderimos ao Acordo de Cooperação entre a Unicamp e a 
Universidade de Cardiff, País de Gales, através de aprovação em 2019 
de bolsa BEPE Fapesp de um aluno de doutorado (em curso).

No período, recebi dois colegas para desenvolver seus projetos de pós-
doutorado:

1)      entre fevereiro de 2017 e janeiro de 2018, o Professor Dr. Ricardo 
Alberto Scherma, da Universidade Federal da Fronteira Sul, Chapecó-
SC, trabalhou com a proposta “Regiões e empresas transnacionais: 
lógica financeira e implicações territoriais”; também participou, em 
parceria comigo e com o Professor Fernando C. Mesquita, da 
disciplina de Pós-graduação GG041 Espaço, globalização e 
agricultura, oferecida na modalidade curso de verão, em janeiro de 
2018;

2)      entre março de 2019 e fevereiro de 2020, o Professor Dr. Márcio 
Rogério Silveira, da Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis-SC, trabalhou com a proposta “Circulação, transportes e 
logística: impactos sobre a fluidez e a competitividade territorial no 
Brasil”; vai oferecer um minicurso aberto a toda a comunidade 
acadêmica intitulado “Circulação, transportes e logística como 
atributos da competitividade entre os territórios”, programado para 
os dias 10 a 12 de março de 2020.
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O Indicador Google Acadêmico manteve-se estável entre 2015 e 2018, 
entre 73 e 81 citações (média de 75,5 citações/ano), saltando para 123 
citações em 2019, fechando o período com 425 citações (índice h: 11 e 
índice i10: 15) de um total de 877 (índice h: 17 e índice i10: 27), o que 
revela um aumento considerável de citações no período de abrangência 
deste relatório.

Resta ainda dizer que as metodologias desenvolvidas, os estudos 
realizados e os resultados alcançados nas atividades de pesquisa são 
invariavelmente transferidos, com os devidos filtros, para as atividades 
de ensino de graduação e de pós-graduação do Instituto de Geociências.
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5 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO E DE INTERAÇÃO COM A SOCIEDADE

5.1 - O docente realizou atividade de assessoria específica no artigo 15º 
da Deliberação CONSU-A-02/2001.

5.1.1 - O docente realizou atividade de assessoria específica no artigo 15º da 
Deliberação CONSU-A-02/2001.

sim ( ) não (X)

5.2 - Consultoria e assessoria para instituições

5.2.1 - Consultoria e/ou assessoria à agência de fomento à pesquisa e ao ensino

Tipo de Atividade/descrição Agência/Instituição Período
Consultor Ad Hoc/assessoria para 
julgamento de mérito de projetos 
científicos.

CNPq - Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico

Início: 01/01/2001. 
Situação: Em 
andamento.

Consultor Ad Hoc/assessoria para 
julgamento de mérito de projetos 
científicos.

FAPESP - Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo

Início: 01/01/2002. 
Situação: Em 
andamento.

Consultor Ad Hoc/assessoria para 
julgamento de mérito de projetos 
científicos.

CAPES - Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior

Início: 01/10/2005. 
Situação: Em 
andamento.

Assessor Ad Hoc/assessoria para 
julgamento de mérito de projetos 
científicos.

PIBIC - PIBIC/UNICAMP/CNPQ
/Departamento de Geografia

Início: 01/05/2001. 
Situação: Em 
andamento.

Fonte: SIPEX (EXT01)

5.2.2 - Consultoria e/ou assessoria a órgãos públicos municipais/estaduais
/federais

Tipo de Atividade/descrição Órgão 
Público

Período

Assessoria a Órgãos Públicos/(ASSESSORIA) Assessoria ad hoc no 
processo de avaliação de projetos de pesquisa FAPEMAT - Edital 
Universal / Edital Induzido. Finalidade: Avaliação de Projetos de 
Auxílio à Pesquisa solicitados à FAPEMAT- Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Mato Grosso.

FAPEMAT - 
Fundação de 
Amparo à 
Pesquisa do 
Estado de Mato 
Grosso

Início: 01
/08/2008. 
Situação: 
Em 
andamento.

Fonte: SIPEX (EXT02)

5.2.3 - Consultoria e/ou assessoria a empresas públicas ou privadas e outras 
organizações
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT03)

5.3 - Atividades de ensino de extensão

5.3.1 - Cursos ou disciplinas de extensão
Sem dados para este Indicador. Fonte: EXTECAMP (EXT04)

5.3.2 - Orientações de alunos de especialização em trabalho de final de curso
Sem dados para este Indicador. Fonte: EXTECAMP (EXT13)

5.4 - Atividades de Ensino fora da Unicamp

Fls. 389



Relatório de Atividades Docente 37/52 15/04/2020 17:00

5.4.1 - Atividades de Ensino fora da Unicamp

5.5 - Projetos

5.5.1 - Projetos de Extensão
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT06)

5.6 - Atividades de assessoria acadêmica

5.6.1 - Atividades como editor ou membro de conselho/corpo editorial de 
periódicos

Tipo de Atividade/Descrição Editora Periódico Período
Membro de Conselho Consultivo de Periódicos
/Assessoria para seleção de artigos para 
publicação.

AGETEO Geografia 
(Rio Claro. 
Impresso)

Início: 01/10/2005. 
Situação: Em 
andamento.

Membro do Corpo Editorial de Periódicos
/Comitê Assessor Internacional no Brasil.

Alejandro 
Benedetti

Revista 
Transporte e 
Território.

Início: 01/07/2008. 
Situação: Em 
andamento.

Fonte: SIPEX (EXT07)

5.6.2 - Atividades eventuais de editoria, curadoria
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT08)

5.6.3 - Arbitragem de artigos
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT09)

5.6.4 - Revisão técnica de livros
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT10)

5.6.5 - Pareceres
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT14) 

Comentários

Observação: 
Foram emitidos inúmeros pareceres para agências de fomento 
(Fapesp, CNPq, CAPES, outras FAPs), para o Departamento de 
Geografia, para Revistas científicas.

5.7 - Convênios

5.7.1 - Executor de convênios
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT11)

5.8 - Outras atividades de extensão e interação com a sociedade

5.8.1 - Outras atividades de extensão e interação com a sociedade
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT12)

5.9 - Informações Complementares

5.9.1 - Informações relevantes não contempladas nos itens anteriores.
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5.10 - Autoavaliação das atividades de Extensão e Interação com a 
Sociedade

5.10.1 - Neste tópico o docente deve realizar uma análise das contribuições 
decorrentes do seu trabalho relacionados com as atividades de Extensão e de 
Interação com a Sociedade

Dentre as atividades de extensão, as que mais se intensificaram em 
relação ao período anterior foram os serviços prestados a agências de 
fomento à pesquisa, notadamente à FAPESP – Fundação de Ampara à 
Pesquisa do Estado de São Paulo e ao CNPq – Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico. CAPES – Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e PIBIC – Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da Unicamp também foram 
importantes no período. Tais atividades, fundamentais para o fomento à 
pesquisa no Estado de São Paulo e no Brasil, têm aumentado sua 
participação no meu tempo total de trabalho e contribuído para que a 
minha jornada ultrapasse em muito as 40 horas semanais do RDIDP.

Outra atividade de extensão importante no período foi a assessoria a revistas 

científicas, na qualidade de parecerista ad hoc ou de membro de corpo editorial de 

revistas científicas.

Fls. 391



Relatório de Atividades Docente 39/52 15/04/2020 17:00

6 - ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA

6.1 - Atividades de assistência na área de Saúde

6.1.1 - Atividades de assistência na área de Saúde
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (AS01)

6.2 - Informações Complementares

6.2.1 - Outras atividades de assistência

6.3 - Autoavaliação

6.3.1 - Autoavaliação
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7 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO

7.1 - No âmbito do Departamento

7.1.1 - Atividades administrativas e de gestão no âmbito do Departamento

Descrição (Natureza) Período Fonte
Membro de Conselho do Departamento de Geografia.
(Membro de Conselho)

Início :01/07/2000. Situação: 
Em andamento.

SIPEX

Fonte: DGRH/SIPEX (ADG01)

7.2 - No âmbito da Unidade

7.2.1 - Atividades administrativas e de gestão no âmbito de Unidade

Descrição (Natureza) Período Fonte
Coordenador de Biblioteca no(a) DIRETORIA DA 
BIBLIOTECA

Início: 06/05/2014. 
Situação: Concluído. Data 
de Conclusão: 05/05/2016

DGRH

Representante do Departamento de Geografia, na 
Comissão de Biblioteca do IG. (Membro de Comissão
/Comitê Permanente)

Início :01/05/2014. 
Situação: Concluído. Data 
de conclusão: 31/05/2016

SIPEX

Coordenador da Comissão de Biblioteca do Instituto de 
Geociências. (Membro de Comissão/Comitê Permanente)

Início :01/05/2014. 
Situação: Concluído. Data 
de conclusão: 31/05/2016

SIPEX

Coordenador de Biblioteca no(a) DIRETORIA DA 
BIBLIOTECA

Início: 06/05/2016. 
Situação: Concluído. Data 
de Conclusão: 31/10/2016

DGRH

Representante Titular do Departamento de Geografia, na 
Comissão de Graduação do Instituto de Geociências. 
(Membro de Comissão/Comitê Permanente)

Início :01/06/2015. 
Situação: Concluído. Data 
de conclusão: 30/06/2017

SIPEX

Membro suplente (Membro de Colegiado Superior
/Congregação)

Início :01/10/2009. 
Situação: Em andamento.

SIPEX

Fonte: DGRH/SIPEX (ADG02)

7.3 - No âmbito de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa, 
comissões e conselhos relacionados com estes órgãos

7.3.1 - Atividades administrativas e de gestão no âmbito dos Centros e Núcleos 
Interdisciplinares de Pesquisa
Sem dados para este Indicador. Fonte: DGRH/SIPEX (ADG03)

7.4 - No âmbito da Universidade

7.4.1 - Atividades administrativas e de gestão no âmbito da Universidade

Descrição (Natureza) Período Fonte
Membro do Comite Assessor CNPq-PIBIC / SAE-
Unicamp(Membro de Comissão/Comitê Temporário)

Início :01/12/2001. Situação: Em 
andamento.

SIPEX

Membro Titular Órgão Colegiado do Sistema de 
Biblioteca da UNICAMP(Membro de Comissão/Comitê 
Permanente)

Início :01/05/2014. Situação: 
Concluído. Data de conclusão: 31
/05/2016

SIPEX

Fonte: DGRH/SIPEX (ADG04)

7.5 - No âmbito externo à Unicamp, no Brasil ou no Exterior
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7.5 - No âmbito externo à Unicamp, no Brasil ou no Exterior

7.5.1 - Atividades administrativas e de gestão fora da Universidade

Descrição (Natureza) Entidade
/Instituição

Período

(ASSESSORIA) Assessoria ad hoc PIBIC/PIBITI/CNPq - 
UFGD. Finalidade: Avaliar projetos de Iniciação Científica 
de alunos de cursos de graduação da UFGD.(Outra)

Universidade 
Federal da Grande 
Dourados

Início :01/01
/2012. 
Situação: Em 
andamento.

(ASSESSORIA) Assessoria ad hoc para análise de projetos 
de pesquisa PIBIC UNILA (PROBIC). Finalidade: Avaliação 
de projetos de iniciação científica.(Outra)

Universidade 
Federal da 
Integração Latino-
Americana

Início :01/01
/2012. 
Situação: Em 
andamento.

Fonte: SIPEX (ADG05)

7.6 - Participação em bancas examinadoras

7.6.1 - Participação em bancas examinadoras
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (ADG06)

7.7 - Autoavaliação das atividades administrativas e de gestão

7.7.1 - Destacar a contribuição das atividades desenvolvidas no âmbito da 
Unicamp e fora dela

Todos os docentes vinculados ao Departamento de Geografia são 
membros de seu Conselho, tornando ininterrupta a atividade 
administrativa. A minha participação no Conselho do DGEO completará 
20 anos em junho de 2020, sempre pautado pela proatividade.

Entre maio de 2014 e outubro de 2016, por indicação do Diretor do IG, 
exerci o cargo de Coordenador da Biblioteca Conrado Paschoale do 
Instituto de Geociências e Membro do Colegiado do Sistema de 
Bibliotecas da Unicamp (SBU). Estas foram as minhas atividades 
administrativas mais importantes no período a que este relatório se 
refere, uma vez que implicou em tomar decisões importantes sobre os 
Recursos Humanos da Biblioteca, desde a mudança da Diretoria Técnica 
e da área de Catalogação, contratação de novos funcionários e 
estagiários, participação no  da Biblioteca no prédio novo do IG lay out
(incluindo a solicitação de uma saída de emergência não prevista no 
projeto original), aquisição de novos livros e novas listas de desiderata, 
horários de funcionamento, representação dos interesses da Biblioteca 
do IG no Conselho do SBU. Foi uma atividade muito gratificante e de 
muito aprendizado.

Desde 2019, faço parte da Comissão do Programa de Pós-Graduação em 

Geografia da Unicamp, por indicação de seu Conselho.
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DADOS QUANTITATIVOS

Graduação
Total do 
docente

Média anual do 
docente

Média anual da 
unidade

Disciplinas
/Turmas

15 3,00 3,01

Alunos 360 72,00 79,29

Nro. de Horas 555,00 111,00 153,76

Pós-Graduação Stricto Sensu

Programas de Pós-Graduação Credenciado: 1

Total do 
docente

Média anual do 
docente

Média anual da 
unidade

Disciplinas
/Turmas

9 1,80 1,93

Alunos 38 7,60 18,28

Nro. de Horas 413,00 82,60 74,44

Pós-Graduação Lato Sensu
Total do 
docente

Média anual do 
docente

Média anual da 
unidade

Disciplinas
/Turmas

0 0,00 0,03

Alunos 0 0,00 1,05

Nro. de Horas 0,00 0,00 0,74

Orientação ou Coorientação/Supervisão
Concluídos Média anual 

do docente
Média da 
unidade

Em 
andamento

Média da 
unidade

Pós-Doutorado 0 0,00 0,05 (*) (*)

Doutorado 1 0,20 0,57 5 3,96

Mestrado 5 1,00 0,70 (*) (*)

Lato Sensu 0 0,00 0,00 (*) (*)

Bolsas de Iniciação 
Científica

2 0,40 0,96 4 2,69

PED 16 3,20 2,09 (*) (*)

PAD 36 7,20 2,71 (*) (*)
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Produção Intelectual, Artística e Cultural
Tipo de produção Total 

do 
docente

Média 
anual 
do 
docente

Média 
da 
unidade

01.01-Artigos publicados em periódicos especializados 
arbitrados de circulação internacional

4 0,80 1,70

01.02-Artigos publicados em periódicos especializados 
arbitrados de circulação nacional

4 0,80 0,40

02.01-Trabalhos Completos publicados em anais de congresso 
Internacional

1 0,20 0,68

02.03-Resumos publicados em anais de congresso Internacional 1 0,20 1,01

06.01-Trabalhos apresentados em eventos científicos 
internacionais (oralmente)

3 0,60 1,01

07.04-Outras formas de participação em eventos científicos 
nacionais (Coordenador de mesa redonda, debatedor de mesa 
redonda, debatedor de painel, coordenador de sessão técnica, 
outra)

2 0,40 0,43

07.05-Participação como ouvinte em eventos científicos 
nacionais

1 0,20 0,12

07.06-Participação como membro de comissão em eventos 
científicos nacionais

1 0,20 0,12

13.17-Desenvolvimento ou geração de outros trabalhos técnicos 
sem ítens registrados

1 0,20 0,10

14.02-Capítulos de livros publicados 2 0,40 0,51

Projetos com financiamento (participação como Responsável ou 
Participante)

Concluídos Em andamento
Pesquisa 7 5

Ensino de graduação 0 0

Ensino de pós-graduação 0 0

Participação como Membro de Bancas
Na Universidade Defesa de Dissertação de Mestrado 5

Na Universidade Defesa de Qualificação de Doutorado 4

Na Universidade Defesa de Qualificação de Mestrado 6

Na Universidade Defesa de Tese de Doutorado 14

Na Universidade Exame de qualificação de Área (DOUTORADO) 1

Na Universidade Exame de qualificação Geral (DOUTORADO) 1

Na Universidade Exame de qualificação Geral (MESTRADO) 2

Outras Instituições Doutorado fora da Unicamp 11

Outras Instituições Exame de qualificação Geral (DOUTORADO) 7

Outras Instituições Exame de qualificação Geral (MESTRADO) 6

Outras Instituições Mestrado fora da Unicamp 7
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Atividades de Extensão e Interação com a Sociedade
Pareceres/Assessoria a órgãos públicos 1

Pareceres/Assessoria a agências de fomento 4

Editor ou membro de corpo editorial de periódicos 2

Atividades de administração
Concluídas Total de meses

(Concluídas)
Em 
Andamento

Total de Meses(Em 
Andamento)

No 
Departamento

0 0 1 60

Na Unidade 5 81 1 60

Em Centros e 
Núcleos

0 0 0 0

Na 
Universidade

1 17 1 60

Fora da 
Universidade

0 0 2 120

Parâmetros das médias

Dados utilizados para os totais do docente desde: 01/01/2015
Intervalo coberto pelos totais do docente: 5,00 anos.
O cálculo das médias da Unidade considera um total de anos equivalente 
ao intervalo dos dados individuais, arredondado para cima, até o último 
ano completo.
Período para cálculo das médias da Unidade: 2015 a 2019.
Unidade: 22 - IG
Número de docentes/ano na Unidade: 56 (2015); 58 (2016); 58 (2017); 
55 (2018); 58 (2019); (considera todos os docentes vinculados à Unidade 
mesmo que não integralmente no período).

(*) Orientações em andamento não cobertas no relatório.
(**) Total de orientações atualmente em andamento dividido pelo número mais 
recente de docentes da Unidade.
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PARECER DA RELATOR DA(O) COMISSÃO DE GRADUAÇÃO

Conclusão: Aprovado

Comentários

 

O professor Ricardo Abid Castillo desenvolveu de maneira satisfatória as atividades na
graduação e trouxe importantes contribuições para a formação dos alunos dos cursos de
graduação em Geografia (bacharelado e licenciatura). Trata-se de um docente com
importante comprometimento com a atividade didática no Instituto de Geociências (IG). No
período analisado, de 01/01/2015 a 31/12/2019, o professor Castillo ministrou disciplinas
no ensino de graduação, totalizando 15 turmas, com participação de 360 alunos (total), o
que corresponde a 3,0 turmas, em média, por ano. Ministrou atividades didáticas nas
seguintes disciplinas: GF-601 (turmas A e B); GF-602 (turmas A e B); GF-501 (turmas A e
B). Além disso, participou de orientações de alunos matriculados nas disciplinas: GF-002,
GF-003, GF-714 e GF-814. Acrescenta-se também à contribuição do docente para o
desenvolvimento de atividades de ensino, com orientação de Trabalho de Conclusão de
Curso I – GF-714 - (08 alunos) e Trabalho de Conclusão de Curso II – GF-814 – (09
alunos). Atualmente orienta 06 alunos (TCCI) e 02 alunos (TCC II). Ainda como atividades
didáticas, supervisionou, em suas disciplinas, 18 alunos de monitoria PAD e 08 monitores
PED. Participou também de orientação de Iniciação Cientifica, com pesquisas concluídas,
para 02 alunos.  O professor é muito bem avaliado pelos discentes, inclusive, recebendo
homenagens dos alunos concluíntes no curso de Geografia. 

 

Diante do exposto, avalio que o Professor Ricardo Abid Castillo participou de maneira
empenhada e comprometida com as atividades de ensino na Graduação e atendeu
satisfatoriamente todos os requisitos em suas atividades de envolvimento para a melhoria
do ensino no Instituto. Sendo assim, sou favorável a aprovação do seu Relatório de
Atividades Docente no período de 01/01/2015 a 31/12/2019.

 

VICENTE EUDES LEMOS ALVES 
IG/DGEO - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS
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PARECER DA RELATOR DA(O) COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Conclusão: Aprovado

Comentários

O professor RICARDO ABID CASTILLO, Matrícula 282103, demonstra grande 
dedicação ao curso de Pós-Graduação em Geografia, do Instituto de 
Geociências. Durante o período a que se refere o relatório 01/01/2015 a 31/12
/2019, ministrou por seis (6) vezes a disciplina GG023 – Estudos Dirigidos em 
Geografia e por três (3) vez a disciplina GG041 – Espaço, Globalização e 
Agricultura, cumprindo assim com resolução interna do programa de oferecer 
uma disciplina aberta a cada dois anos. Tem cinco (5) orientações de doutorado 
e nenhuma orientação de mestrado em andamento. No período teve cinco (5) 
orientações de mestrado e uma duas (2) orientações de doutorado defendidas, 
dessas, uma defendida no Programa de Pós-Graduação da UFGD, quando era 
professor colaborador externo. Vale destacar dentre suas orientações que uma 
delas foi realizada âmbito do Programa de Estudante-Convênio Capes (PEC-PG) 
Pró-Haiti, redigida em francês, cuja defesa contou com a presença de grande 
parte da comunidade haitiana da Unicamp. Dos seus orientandos de doutorado, 
três (3) possuem ou receberam bolsas da Capes e um possui afastamento com 
vencimento para a realização do curso. Vale destacar que no período seus 
orientandos de pós-graduação também foram contemplados com bolsas 
Fapesp, sendo dois (2) de mestrado e um (1) de doutorado, este com bolsa 
BEPE. É atualmente membro da Comissão de Pós-graduação em Geografia e 
gestão do Proex. 

Teve duas (2) supervisões de pós-doutorado concluídas no período, ambos com 
bolsas Capes e/ou CNPq.

Participou como membro titular de 32 (trinta e duas) bancas de defesa na 
condição de membro e/ou titular, das quais sete (7) foram de mestrado (todas 
como membro) e vinte e cinco (25) de doutorado (das quais treze como 
membro e doze como presidente). Quanto às bancas de exames de 
qualificação, participou ao todo de vinte e oito (28), sendo quinze (15) bancas 
de mestrado e treze (13) de doutorado. Foi suplente de muitas bancas.
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Quanto à sua produção acadêmica, o professor publicou oito (8) artigos em 
periódicos científicos, dos quais um (1) em periódico internacional indexado, e 
sete (7) em periódicos nacionais indexados. Organizou um (1) livro em parceria 
com uma professora da UFRJ e publicou cinco (5) capítulos de livro. Também 
possui um (1) trabalho completo em anais de evento internacional; apresentou 
três (3) trabalhos em eventos acadêmicos, sendo um (1) em eventos 
internacionais e dois (2) em eventos nacionais. Possui um (1) resumo de 
trabalhos publicado em evento internacional. Participou de quatro (4) eventos 
acadêmicos na condição de convidado, proferindo palestras e/ou participando 
de mesas-redondas e foi coordenador de Grupo de Trabalho em três eventos 
(3), dois dos quais o mais importante evento da Pós-Graduação em Geografia 
do Brasil, o ENANPEGE, promovendo desta forma o supracitado programa, bem 
como estabelecendo redes acadêmicas para si e para o Grupo de Pesquisa 
“Logística, agricultura e uso do território brasileiro”, que lidera desde 2006. 
Coordena(ou) três projetos em Editais CNPq, dos quais dois (2) na condição de 
Bolsista PQ. Vale destacar que o professor coordenou um importante projeto 
internacional no período, em parceria com UFGD, intitulado “Capital financeiro, 
expropriação de terras e produção agrícola moderna”, com financiamento do 
Acordo CAPES-COFECUB, atualizados em mais de R$325 mil, gerando como 
produto várias pesquisas em nível de pós-graduação, pós-doutoramento, bolsas 
sanduíches e publicações acadêmicas. No período encerrou-se o Projeto 
PROCAD-CAPES Novas Fronteiras (Unicamp,USP e UFRN), o qual era 
participante ; e; atualmente, participa do recém aprovado Projeto PROCAD-
CAPES Amazônia (Unicamp, UEMA e UFPA). 

Tem emitido pareceres de vários periódicos e também é membro do corpo 
editorial de vários periódicos científicos. A partir da produção apresentada no 
relatório, constata-se que o professor apresenta capilaridade em redes de 
investigação e pesquisa internacional, promovendo o programa de pós-
graduação a qual está credenciado.

Diante do exposto, avalio como altamente positiva a contribuição do professor 
Ricardo Abid Castillo ao Pós-Graduação em Geografia, do Instituto de 
Geociências e recomendo a sua aprovação.

 

RAFAEL STRAFORINI 
IG/DGEO - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS
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PARECER DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Conclusão: Aprovado

Comentários

Trata-se do parecer referente ao relatório quinquenal do professor Ricardo Abid 
Castillo.

O professor atuou no Programa de Pós-graduação em Geografia da Unicamp 
com bastante destaque. Além da disciplina GG023-Estudos Dirigidos (disciplinas 
exclusivas para orientandos), também ofereceu por tres vezes a disciplina 
GG041-Espaço, Globalização e Agricultura. Quanto às suas orientações, teve 
um bom numero de orientações concluídas. No que se refere ao mestrado, teve 
mais orientações finalizadas do que em andandamento no momento da entrega 
deste relatório. Situação que se inverte quando se trata das orientações de 
doutorado. Alguns de seus alunos foram/são bolsistas Fapesp, um dos quais 
com bolsa BEPE. Destaca-se dentre suas orientações uma de mestrado 
realizada no âmbito do Programa de Estudante-Convênio Capes (PEC-PG) Pró-
Haiti e redigida em francês.

Publicou artigos em importante e bem avaliados periódicos nacionais, além de 
organizar livro e ter vários artigos de livros publicados.

Trata-se de professor com Bolsa Produtividade no CNPq, com bolsa recém 
renovada, o que por si já avalia como um professor de excelência no quadro 
docente do Programa de Pós-Graduação. Coordenou importante projeto de 
internacionalização com a França por meio do convênio CAPES-COFECUB por 
quatro anos, do qual participaram, além de outras Universidades brasileiras, 
duas Universidades francesas (Université Paris 8 Vincennes Saint-Denise e 
Université Toulouse 2 JeanJaurès). 

RAFAEL STRAFORINI 
IG/DGEO - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS
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PARECER DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO

Conclusão: Aprovado

Comentários

O parecer faz referencia ao relatório quinquenal do professor Ricardo Abid Castillo no período de atividades que se 
estendeu de 01/01/2015 a 31/12/2019.

Trata-se de um docente com importante envolvimento nas atividades de graduaçao dos cursos de Bacharelado e 
Licenciatura em Geografia do Instituto de Geociencias/Departamento de Geografia.

 

O docente no perído a que faz referencia o relatório, ministrou as seguintes disciplinas na graduaçao: Gf 002, GF 003, 
GF 714 e GF 814, totalizando 15 turmas com participação total de 360 alunos. Orientou e orienta no momento alunos em 
trabalhos de concluão de curso e iniciações científicas. Supervisiou 18 monitores do Programa de Apoio a Docencia - 
PAD e 8 alunos do Programa de Estágio á Docencia -PED.

O professor se destaca na avaliaçao dos alunos por sua conduta de seriedade e comprometimento com as atividades 
propostas, tendo recebido homenagens de alunos formandos como forma de reconhecimento.

Considerando o exposto, e a importante atuaçao do docente nas ativiidades de graduaçao, apresentao parecer favorável 
a aprovaçao do relatório apresentado.

 

 

 

 

REGINA CELIA DE OLIVEIRA 
IG/DGEO - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS

Fls. 402



Relatório de Atividades Docente 50/52 15/04/2020 17:00

PARECER DA RELATOR DA(O) CONSELHO DEPARTAMENTAL / 
INTEGRADO

Conclusão: Aprovado

Comentários

O presente parecer trata-se do Relatório Quinquenal de Atividades do Professor 
Doutor Ricardo Abid Castillo, lotado no Departamento de Geografia, em regime 
RDIDP. Durante o período a que se refere, o docente realizou atividades nas 
áreas de ensino, pesquisa, extensão e administração, destacando-se as 
seguintes atuações:

Ensino: exerceu atividades de ensino na graduação e pós-graduação, 
contribuindo de maneira significativa na formação de licenciandos, bacharéis e 
pesquisadores em geografia. Na graduação foi responsável por ministrar 3 
disciplinas obrigatórias (GF601, GF602, GF501), totalizando 15 turmas e, na 
Pós-graduação, ministrou a disciplina  (GG023) por seis vezes Estudos Dirigidos
e a disciplina  (GG041) por três vezes. Soma-Espaço, Globalização e Agricultura
se a isso sua atuação em diversas orientações/supervisões de monitoria PAD 
(18), monitoria PED (08), Trabalhos de Conclusão de Curso (17), Iniciação 
Científica (2), Mestrado (5), Doutorado (2) e Pós-Doutorado (1). Atualmente 
orienta 8 alunos de Trabalho de Conclusão de Curso, 5 alunos de Doutorado, 1 
de Mestrado e 1 de Pós-Doutorado.

Pesquisa: o docente apresenta 8 artigos publicados em periódicos científicos, 
sendo 4 deles de circulação internacional. Publicou 5 capítulos de livros e 
organizou a publicação de um deles. Participou de eventos científicos nacionais 
e internacionais, com apresentações orais (3) e publicação em anais (02). 
Esteve presente em 4 eventos ministrando palestras ou participando de mesas 
redondas e foi coordenador de Grupo de Trabalho em 3 eventos acadêmicos.

Projetos de Pesquisa: é líder do Grupo de Pesquisa “Logística, agricultura e uso 
do território brasileiro” desde 2006 e bolsista de Produtividade em Pesquisa do 
CNPq desde 2001, de modo ininterrupto. Foi responsável por coordenar três 
projetos em Editais CNPq e um projeto internacional em parceria com a UFGD, 
que contou com financiamento do Acordo CAPES-COFECUB. Além disso, 
participou como pesquisador do Projeto PROCAD-CAPES Novas Fronteiras, 
envolvendo a Unicamp, USP e UFRN e, mais recentemente, participa do Projeto 
PROCAD-CAPES Amazônia, envolvendo Unicamp, UEMA e UFPA.

Extensão: suas atividades de extensão estão concentradas na prestação de 
serviços de consultoria as mais importantes agências de fomento a pesquisa no 
Brasil, a saber, FAPESP, CNPq e Capes, emitindo diversos pareceres no período. 
Contribuiu também com o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica da Unicamp na qualidade de assessor e atuou como parecerista ad 
hoc ou membro de corpo editorial de diversos periódicos científicos.

Administração: é membro de Conselho do Departamento de Geografia desde 
2000. Entre maio de 2014 e outubro de 2016 atuou como Coordenador da 
Biblioteca Conrado Paschoale do Instituto de Geociências e Membro do 
Colegiado do Sistema de Bibliotecas da Unicamp (SBU), por indicação do 
Diretor da Unidade. Foi representante titular do Departamento de Geografia, na 
Comissão de Graduação do Instituto de Geociências entre junho de 2015 e 
junho de 2017 e, desde 2019, integra a Comissão do Programa de Pós-
Graduação em Geografia da Unicamp.
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Em síntese, as atividades realizadas pelo Professor Doutor Ricardo Abid Castillo 
é de qualidade ímpar, contribuindo sobremaneira com o desenvolvimento 
científico do Departamento de Geografia e Instituto de Geociências e 
demonstrando extremo compromisso com a formação de futuros professores e 
pesquisadores na área.

Sendo assim, recomendo a aprovação do relatório quinquenal de atividades do 
referido docente e aproveito para parabenizá-lo pela atuação e pelos 
indicadores acadêmicos conquistados no período.

 

Tânia Seneme do Canto

Departamento de Geografia - IG

TANIA SENEME DO CANTO 
IG/DGEO - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS
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PARECER DA CONSELHO DEPARTAMENTAL / INTEGRADO

Conclusão: Aprovado

Comentários

O Departamento de Geografia do Instituto de Geociências da Universidade Estadual de

Campinas (UNICAMP), na 100ª. reunião ordinária, realizada em 11/03/2020, aprovou o parecer

favorável à aprovação do Relatório de Atividades (RAD) do Professor Doutor Ricardo Abid Castillo

para o período de 01/12/2014 a 30/11/2019. O parecer foi emitido pela Professora Doutora Tania

Seneme do Canto.

RAUL REIS AMORIM 
IG/DGEO - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS
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DEPARTAMENTO DE POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
 
 

 
ASSUNTO: RAD 
 

 
 

PARECER DPCT Nº 13/2020 

 
 

 
 

A Assembleia do Departamento de Política Científica e 
Tecnológica, na sua 100ª Reunião Ordinária, realizada em 01 de abril de 
2020, manifestou-se favoravelmente ao Relatório de Atividade Docente do 

Prof. Dr. Sérgio R. R. de Queiroz, bem como o parecer emitido pelo Prof. 
André T. Furtado. 

Encaminhe-se à Congregação para as providências cabíveis. 

 
 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 
01 de abril de 2020. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Profa. Dra. Flávia L. Consoni de Mello 
Chefe do DPCT 
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PARECER DA RELATOR DA(O) CONSELHO DEPARTAMENTAL / INTEGRADO 
 
Conclusão: Aprovado  
 
Comentários 
O Prof. Dr. Sérgio Queiroz do Departamento de Política Científica e Tecnológica (DPCT) 
apresentou durante o quinquênio 2015-2019 um notável nível de engajamento com as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão.  
 
No ensino de graduação, ele ministrou regularmente duas disciplinas, uma das quais para os 
alunos do Profis, e outra oferecida em duas turmas para o núcleo comum da graduação dos 
cursos de Geografia e Geologia do Instituto de Geociências. De maneira que durante esse 
período o Prof. Sérgio ofereceu 3 turmas ao ano. Em virtude do seu engajamento foi 
contemplado com alunos PED em todas as disciplinas e alunos PAD, algumas vezes. Ao todo, o 
Prof. Sérgio orientou 10 alunos PED e 2 PAD, contribuindo à formação desses alunos para o 
ensino em nível superior.  
 
Na pós-graduação assiste-se a uma dedicação similar, com o oferecimento regular de uma 
disciplina obrigatória e de outra eletiva do programa de Política Científica e Tecnológica. Em 
decorrência da sua participação como professor permanente desse programa, concluiu durante 
o período a orientação de 3 alunos de doutorado e 3 alunos de mestrado. Participou como 
membro titular de numerosas bancas de qualificação e de defesa de dissertação ou tese.  
 
Sua atividade de pesquisa foi intensa nesse período. O Prof. Sergio em decorrência de seu 
engajamento como pesquisador principal no projeto São Paulo Excelence Chair da FAPESP 
intitulado Insyspo, supervisionou 3 pós-docs. Dessa colaboração, da qual participaram também 
alunos de pós-graduação, resultou uma profícua produção científica em periódicos de alto 
impacto. Ao todo o professor publicou 8 artigos em periódicos especializados, dos quais 5 no 
exterior. Também publicou em coautoria um livro pelo CGEE sobre a indústria farmacêutica 
brasileira. Esse engajamento se refletiu na divulgação de numerosos trabalhos e em 
participações como coordenador de mesa em eventos científicos tanto no Brasil quanto no 
exterior. Além deste projeto, O Prof. Sérgio coordenou a parte brasileira de 2 projetos da 
Comunidade Europeia (Incobra e Catchain), ambos do Horizonte 2020. Em todos esses projetos, 
o Prof. Sérgio contribuiu para a internacionalização e projeção externa do DPCT.  
 
Na extensão, cabe enfatizar o engajamento do Prof. Sérgio no curso de Extensão em Gestão 
Estratégica da Inovação Tecnológica oferecido pelo DPCT sob a coordenação do Prof. Ruy 
Quadros. No período, ministrou 5 módulos nesse curso, alternando a cada ano os módulos 
Economia da Ciência, da Tecnologia e da Inovação e Estratégia de Inovação em Empresas 
Multinacionais. Também cabe destacar sua atuação como coordenador adjunto de pesquisa 
para inovação da Fapesp, onde é responsável pelo programa PIPE. Esse engajamento foi muito 
importante para entender melhor o ambiente das pequenas empresas inovadoras do Estado de 
São Paulo, a partir do qual tem desenvolvido suas pesquisas sobre empreendedorismo. 
 
Em virtude de seu engajamento nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, o Prof. Sérgio foi 
promovido a professor titular do DPCT em 2019. Pelo exposto recomendo a aprovação do 
relatório de atividades no quinquênio 2015-2019. 
 
 
ANDRE TOSI FURTADO 
IG/DPCT - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS 
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Relatório de Atividades 

Nome: SERGIO ROBLES REIS DE QUEIROZ 

Matrícula: 71960 

Função: Professor Titular 

Data de Nascimento: 25/01/1956 

Data da Entrega: 02/03/2020 

Periodicidade: 5 anos 

Período a que se refere 

o relatório: 

01/01/2015 a 31/12/2019 

Unidade: INSTITUTO DE GEOCIENCIAS 

Departamento: DEPARTAMENTO DE POLITICA CIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Carreira: DOCENTE MAGISTÉRIO SUPERIOR 

Data de ingresso na 

Unicamp: 

01/12/1984 

Data de ingresso na 

PP: 

Não Consta 

Data de ingresso na 

carreira: 

08/06/1993 

Regime atual de 

trabalho: 

RDIDP 

Titulação: Livre docente 

Promoções: 12/03/2019: Mérito 

Nível/Referência: MS6 

Data de ingresso no 

Nível/Referência: 

12/03/2019 

Possível aposentadoria 

(em até 5 anos): 

27/07/2015 

Afastamentos no 

período (igual ou 

superior a 30 dias): 

Tipo de afastamento/licenças Período 

Férias 04/01/2016 - 02/02/2016 

Férias 09/01/2017 - 07/02/2017 
 

Relatório de atividade 

apresentados: 
Período Nro. Parecer Parecer  

Observação: Quando o parecer estiver armazenado no Sistema 
Integrado de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD) estará 
disponível para consulta no quadro 

 

 

Pareceres 

 « 

Relator da(o) Comissão de Pós-Graduação - Aprovado 

  

O docente é parte permamente do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Política 
Científica e Tecnológica, e isso está amplamente justificado pela sua atuação detalhada no relatório: o 
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docente possui orientações, tem atuação no ensino e participa de importantes projetos de pesquisa 
em âmbito da pós-graduação no IG. No periódo do relatório, o docente ofereceu regularmente duas 
disciplinas na pós-graduação: a CT140 - Economia Política da Ciência e Tecnologia (junto com os 
professores Ruy Quadros e Sergio Salles Filho), e a CT124 - Teorias de Inovação e do Progresso 
Técnico. 

  

No período, o docente concluiu 3 defesas de mestrado e 3 de doutorado. Cabe dizer que uma das 
teses de doutorado foi escrita e defendida em inglês, com a participação do Prof. Nicholas Vonortas na 
banca. O Prof. Vonortas é professor da George Washington University e professor visitante na 
UNICAMP com bolsa da FAPESP, do programa SPEC - São Paulo Excellence Chairs, tendo 
colaborado com vários dos nossos docentes em projetos e publicações internacionais. Além disso, o 
docente supervisionou 4 pós doutorados, um deles internacional, bem acima da média da unidade. 

  

Além de suas atividades regulares no PPG, o docente atuou no curso de extensão Gestão Estratégica 
da Inovação Tecnológica, oferecido pelo IG e coordenado pelo prof. Ruy Quadros. 

  

A produção científica do docente tem sido importante, tendo publicado 8 artigos em periódicos no 
período (dentro da média da unidade). Dessa produção, destaco publicações na Revista Brasileira de 
Inovação (Qualis B2 na área Interdisciplinar, onde se encontra o PPG); no Journal of Technology 
Transfer, que possui Fator de Impacto de 4.037 (2018); e na Entrepreneurship & Regional 
Development, com FI de 2,928 (2018), índices relativamente bons na área de ciências humanas e 
sociais. No seu conjunto, o docente conseguiu manter um bom nível de publicações, expandindo o 
escopo da sua produção para revistas internacionais. O relatório demonstra também participação em 
eventos relevantes da área de estudos de ciência, tecnologia e inovação, alguns dos quais não 
estavam contabilizados no sistema (tendo sido relatados pelo docente nos comentários). 

  

Em termos quantitativos, o docente relata 8 artigos em periódicos, 9 tabalhos completos publicados 
em anais (nacional e internacional) e 3 resumos, todos dentro ou próximos da média da unidade. Em 
termos de apresentações orais, publicação de livros e relatórios o docente apresenta produção acima 
da média da unidade, indicado seu envolvimento em atividades acadêmicas e engajamento com a 
comunidade científica internacional para além das suas publicações. Cabe dizer que o docente atua 
na FAPESP na Coordenação de Pesquisa para Inovação, portanto vem tendo atuação importante na 
pesquisa para além das atividades da pós-graduação, mas com impacto importante na pós. 

  

Sua atuação na pesquisa vem sendo também importante: além dos projetos de doutorado e pós-
doutorado que coordena, cabe mencionar o projeto SPEC - São Paulo Excellence Chairs, que trouxe o 
Prof Vonortas ao IG com impactos mais amplos na atuação internacional do docente e do PPG em 
geral. O docente atuou também em diversos projetos financiados pela Comissão Europeia, a saber: o 
projeto Increasing INternational Science, Technology and Innovation COoperation between BRAzil and 
the European Union- INCOBRA, financiado pela Comissão Europeia; no Centre for Europe-Brazil 
Business and Innovation Cooperation - CEBRABIC; o projeto Catching-Up na Cadeia Global de Valor: 
Modelos, Determinantes e Implicações Políticas na Era da Quarta Revolução Industrial (Catching-up 
along the global value chain) - CATCHAIN. Essa intensa atuação internacional demonstra o esforço do 
docente em ampliar laços com a comunidade internacional, ampliando como um todo a 
internacionalização do PPG. 

  

O docente vem ganhando reconhecimento pela sua atuação, listando 3 prêmios e 1 menção honrosa 
por trabalhos nos quais esteve envolvido. Além disso, o docente teve sua promoção para Prof. Titular 
por mérito no ano de 2019, um reconhecimento institucional da sua trajetória bem sucedida. Por tudo 
isso, recomendo aprovação do relatório no que se refere à pós-graduação. 

  

Fls. 409



 

MARKO SYNESIO ALVES MONTEIRO 
IG/DPCT - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS 

Conclusão: Aprovado 

 

 « 

Relator da(o) Comissão de Graduação - Aprovado 

  

O Prof. Sergio ministrou durante o quinquênio em questão, 20 disciplinas 
na graduação, incluindo cursos para turmas do PROFIS, da Geologia e 
da Geografia. A média de 4 disciplinas por ano é satisfatória e contribui 
significativamente para a distribuição da carga didática entre os 
docentes do IG. 

  

Vinculadas às disciplinas ministradas, o Prof. Segio orientou 18 PEDs e 
4 PADs ao longo dos últimos 5 anos, os quais, segundo auto-avaliação, 
foram determinantes para o desenvolvimento das atividades didáticas. 
Não há relato de métodos de inovação nas atividades de ensino-
aprendizagem do docente. 

As atividades de orientação no quinquênio se concentraram na pós-
graduação e não há relato no período de orientação de IC. 

O Prof. Sergio se dedica satisfatoriamente às atividades na graduação, 
assim como nas demais atividades, incluindo pós-graduação, pesquisa e 
extensão. 

  

 

VINICIUS TIEPPO MEIRA 
IG/DGRN - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS 

Conclusão: Aprovado 

 

  
« 

Comissão de Graduação - Aprovado 

O relatório de atividades docentes está aprovado pela Comissão de Graduação acompanhando o 
parecer do relator. 
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RICARDO PEROBELLI BORBA 
IG/DGRN - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS 

Conclusão: Aprovado 

 

 « 

Comissão de Pós-Graduação - Aprovado 

O parecer do Prof. Marko Synesio Alves Monteiro atesta a significativa contribuição do Prof. Sérgio 
Robles Reis de Queiroz para o Programa de Pós-Graduação em Política Científica e Tecnológica no 
período a que se refere o RAD. Assim, considero o RAD aprovado no que diz respeito à Pós-
Graduação. 

  

Prof. Emilson Pereira Leite 

Coordenador Geral da Pós-Graduação do IG/UNICAMP  

 

EMILSON PEREIRA LEITE 
IG/DGRN - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS 

Conclusão: Aprovado 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOCENTE

Nome: SERGIO ROBLES REIS DE QUEIROZ

Matrícula: 71960

Função: Professor Titular

Data de Nascimento: 25/01/1956

Data da Entrega: 01/03/2020

Periodicidade: 5 anos

Período a que se refere o relatório: 01/01/2015 a 31/12/2019

Unidade: INSTITUTO DE GEOCIENCIAS

Departamento: DEPARTAMENTO DE POLITICA CIENTIFICA E TECNOLOGICA

Carreira: DOCENTE MAGISTÉRIO SUPERIOR

Data de ingresso na Unicamp: 01/12/1984

Data de ingresso na PP: Não Consta

Data de ingresso na carreira: 08/06/1993

Regime atual de trabalho: RDIDP

Titulação: Livre docente

Promoções: 12/03/2019: Mérito

Nível/Referência: MS6

Data de ingresso no Nível/Referência: 12/03/2019

Afastamentos no período (igual ou superior a 30 dias).

Tipo de afastamento/licenças Período
Férias 04/01/2016 - 02/02/2016

Férias 09/01/2017 - 07/02/2017
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Relatório de atividade apresentados.

Período Nro. Parecer CADI Parecer
01/02/2010 - 01/01/2015 CIDD 518/15 Satisfatório

01/02/2005 - 01/01/2010 457/10 Satisfatório

01/02/2002 - 01/01/2005 676/05 Satisfatório

01/01/1999 - 01/01/2002 737/02 Satisfatório

01/01/1996 - 01/12/1998 923/99 Satisfatório
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1 - ATIVIDADES DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

1.1 - Atividades Didáticas

1.1.1 - Lista das disciplinas/turmas efetivamente ministradas (prática ou 
teórica) na Graduação

Sigla da 
Disciplina
/Turma

Período
/Ano

Horas Número 
de 
Alunos

Aprovados Reprovados DI DC Not
/Sab

Tipo

GN301 - A 2019/2S 45 36 28 8 X -

GN301 - B 2019/2S 45 31 28 3 X N -

GT001 - E 2019/1S 30 34 31 3 X -

GN301 - A 2018/2S 45 45 42 3 X -

GN301 - B 2018/2S 45 35 34 1 X N -

GT001 - E 2018/1S 30 36 29 7 X -

GN301 - A 2017/2S 45 35 30 5 X -

GN301 - B 2017/2S 45 35 33 2 X N -

GT001 - E 2017/1S 30 56 46 10 X -

GN301 - A 2016/2S 45 40 36 4 X -

GN301 - B 2016/2S 45 29 28 1 X N -

GT001 - E 2016/1S 30 64 58 6 X -

GN301 - A 2015/2S 45 37 33 4 X -

GN301 - B 2015/2S 45 31 26 5 X N -

GE127 - A 2015/1S 3 2 2 0 X PI

GT001 - E 2015/1S 30 36 22 14 X -

GF801 - A 2014/2S 30 26 18 8 X -

GF801 - B 2014/2S 30 30 28 2 X N -

GN301 - A 2014/2S 45 30 28 2 X -

GN301 - B 2014/2S 45 28 20 8 X N -

Fonte: DAC (G01)

1.1.2 - Lista das disciplinas/turmas ministradas no mesmo horário
Sem dados para este Indicador. Fonte: DAC (G02)

1.2 - Orientações/Supervisões de alunos

1.2.1 - Supervisão de atividades práticas em ensino – com disciplinas no 
currículo (estágios, IC, etc.)
Sem dados para este Indicador. Fonte: DAC (G03)

1.2.2 - Supervisão de atividades práticas em ensino - sem disciplinas (estágios, 
etc)
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (G04)
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1.2.3 - Orientação no Programa de Estágio de Capacitação Docente (PED) e no 
Programa de Apoio ao Ensino de Graduação (PAD) - lista nominal dos alunos 
orientados

Orientando Período Disciplina Tipo
Liz Felix Greco 2019/2S GN301 - A PED

Liz Felix Greco 2019/2S GN301 - B PED

Luís Fernando Sasseron Agostinho 2019/2S GN301 - B PAD

Luís Fernando Sasseron Agostinho 2019/2S GN301 - A PAD

Luis Otávio Lucas 2019/1S GT001 - E PED

Guilherme Nascimento Gomes 2018/2S GN301 - B PED

Guilherme Nascimento Gomes 2018/2S GN301 - A PED

Matheus Roberto Marques Gasparoto 2018/1S GT001 - E PED

Ciro Rodrigues de Freitas Regis Bandeira 2017/2S GN301 - B PED

Ciro Rodrigues de Freitas Regis Bandeira 2017/2S GN301 - A PED

João Vitor Leme 2017/2S GN301 - A PAD

João Vitor Leme 2017/2S GN301 - B PAD

Victo José da Silva Neto 2017/1S GT001 - E PED

Paola Rücker Schaeffer 2016/2S GN301 - A PED

Paola Rücker Schaeffer 2016/2S GN301 - B PED

Carla Tiozo 2016/1S GT001 - E PED

Daniela Scarpa Beneli 2015/2S GN301 - A PED

Daniela Scarpa Beneli 2015/2S GN301 - B PED

Murilo Montanari de Matos 2015/1S GT001 - E PED

Alcides Eduardo dos Reis Peron 2014/2S GF801 - B PED

Anfrísio Rodrigues Neto 2014/2S GN301 - B PED

Anfrísio Rodrigues Neto 2014/2S GN301 - A PED

Fonte: DAC (G05)

1.2.4 - Programas Especiais (PIBID/CAPES, PET/CAPES, PROIN, REENGE)
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (G07)

1.2.5 - Monografias e Trabalhos de final de curso
Sem dados para este Indicador. Fonte: DAC (G08)

1.2.6 - Monografias e trabalhos de final de curso (Sipex)
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (G19)

1.2.7 - Orientação de alunos bolsistas (SAE, Estrangeiros, etc.) e não bolsistas
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (G09)

1.2.8 - Outras atividades de ensino (Participação na elaboração e/ou aplicação e
/ou correção de prova(s) do Vestibular, Participação em reformulação 
curricular, missões no Brasil e no exterior, assessorias relacionadas às 
atividades de Ensino de Graduação, etc.)

1.3 - Projetos de Ensino
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1.3.1 - Projetos de Ensino com Financiamento
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (G11)

1.3.2 - Projetos sem financiamento
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (G12)

1.4 - Participação em bancas examinadoras

1.4.1 - Participação em bancas examinadoras
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (G18)

1.5 - Produções relacionadas ao Ensino de Graduação

1.5.3 - Organização de eventos e cursos de curta duração, vinculados ao ensino 
de graduação
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (G15)

1.6 - Informações Complementares

1.6.1 - Coordenadoria de Cursos de Graduação
Sem dados para este Indicador. Fonte: DGRH (G16)

1.6.2 - Prêmios e distinções recebidas pelas atividades de Ensino de Graduação
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (G17)

1.6.3 - Informações relevantes relacionadas ao ensino não contempladas nos 
itens anteriores

1.7 - Autoavaliação

1.7.1 - Campo destinado à autoavaliação do docente, no qual deve destacar 
sua contribuição para o bom andamento das atividades do Ensino de Graduação 
da Unidade a qual está vinculado e das Unidades para as quais ministrou 
disciplinas

No período do relatório ministrei regularmente as disciplinas GT001 - Ciência, 
Tecnologia e Sociedade (nos primeiros semestres, para turmas do Profis) e 
GN301 - História das Teorias Econômicas (nos segundos semestres, para 
turmas do diurno e noturno).

Em todas as três turmas de graduação ministradas anualmente, uma nos 
primeiros e duas nos segundo semestres, pude contar com bolsistas PED. Isso 
significou, por um lado, um apoio importante para as disciplinas, por outro, 
uma atividade de orientação e supervisão importante para a formação desses 
estudantes.

Tendo em conta o número relativamente elevado de alunos por disciplina, o 
trabalho de supervisão de bolsistas, a regularidade no oferecimento das 
disciplinas e sua boa avaliação pelos alunos, considero satisfatória minha 
participação nas atividades de graduação do IG.
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2 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO-SENSU

2.1 - Credenciamento/Participação

2.1.1 - Listagem dos Programas aos quais o docente participa/está credenciado

Programa de Pós-
Graduação

Período
/Conceito

Início 
Participação

Fim 
Participação

Tipo de 
Participação

Política Científica e 
Tecnológica

2013/2016 - 6 20/06/2018 Permanente

Política Científica e 
Tecnológica

2013/2016 - 6 18/07/2016 19/06/2018 Permanente

Política Científica e 
Tecnológica

2013/2016 - 6 23/02/2000 18/07/2016 Pleno

Fonte: DAC (PG01)

2.2 - Disciplinas Ministradas

2.2.1 - Aulas efetivamente ministradas (prática ou teórica) na Pós-Graduação

Sigla da Disciplina/Turma Período/Ano Horas Número de Alunos DI DC Tipo
CT124 - A 2019/2S 23 6 X

CT140 - A 2019/1S 22 18 X

CT124 - A 2018/2S 23 8 X

CT140 - A 2018/1S 22 28 X

CT124 - A 2017/2S 23 5 X

CT140 - A 2017/1S 23 23 X

CT241 - A 2017/1S 0 1 X

CT124 - A 2016/2S 23 6 X

CT140 - A 2016/1S 23 14 X

CT124 - A 2015/2S 23 11 X

CT140 - A 2015/1S 23 22 X

Fonte: DAC (PG02)

2.2.2 - Lista das disciplinas/turmas ministradas no mesmo horário
Sem dados para este Indicador. Fonte: DAC (PG03)

2.3 - Orientações e Co-Orientações
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2.3.1 - Listagem nominal das teses de doutorado defendidas no período a que 
se refere o relatório

Nome 
do Aluno

Data 
da 
Defesa

Título da Tese Tempo 
de 
Titulação 
(meses)

Data de 
Homologação

Tipo 
Orientação

Guilherme 
de 
Oliveira 
Marques

19/12
/2019

CAPACIDADES DINÂMICAS 
COMO INSTRUMENTO DE 
ADAPTAÇÃO E 
SOBREVIVÊNCIA PARA 
EMPRESAS DE BASE 
TECNOLÓGICA: EVIDÊNCIAS 
DA BIOTECNOLOGIA 
INDUSTRIAL 

Orientação

Alexandre 
Pacheco 
da Silva

09/08
/2019

Venture capital à brasileira: 
adaptações e limitações ao 
financiamento de startups 

54 19/09/2019 Orientação

Murilo 
Montanari 
de Matos

25/08
/2016

"Mudanças na Dinâmica 
Inovativa da Indústria 
Farmacêutica: Um Estudo 
sobre as Interações entre 
Grandes Empresas 
Farmacêuticas e as Pequenas 
Empresas de Biotecnologia 
Adquiridas"

54 14/12/2016 Orientação

Fonte: DAC (PG04)
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2.3.2 - Listagem nominal das dissertações defendidas

Nome 
do 
Aluno

Data 
da 
Defesa

Dissertação Tempo 
de 
Titulação 
(meses)

Data de 
Homologação

Tipo

Beatriz 
Andrade 
Florence 
Martelli

24/05
/2019

UNICAMP E CAMBRIDGE: 
FATORES INTERNOS E EXTERNOS 
ÀS UNIVERSIDADES QUE 
INFLUENCIAM O 
EMPREENDEDORISMO 
ACADÊMICO 

38 06/08/2019 Orientação

Alex 
Fedozzi 
Vallone

29/08
/2017

COOPERAÇÃO EM INOVAÇÃO E 
DESEMPENHO DE PEQUENAS 
EMPRESAS DE BASE 
TECNOLÓGICA: UMA ANÁLISE 
EXPLORATÓRIA A PARTIR DA 
PINTEC 

30 31/10/2017 Orientação

Rodrigo 
Diogo 
Teixeira

23/06
/2015

"O Estado e as empresas 
multinacionais no 
desenvolvimento produtivo e 
tecnológico da indústria 
automobilística chinesa"

33 19/11/2015 Orientação

Fonte: DAC (PG05)

2.3.3 - Listagem nominal dos alunos em orientação no período

Nome Curso Tipo 
Orientação

Situação Início Fim

Kleber Alves da Silva 
Franculino

Doutorado Orientação Em Andamento 01/03
/2019

Paola Rücker Schaeffer Doutorado Orientação Em Andamento 01/02
/2017

Antonio Marcos Marcon Mestrado Orientação Em Andamento 01/03
/2019

Ciro Rodrigues de Freitas 
Regis Bandeira

Mestrado Orientação Desligamento do 
Curso

02/03
/2017

03/09
/2019

Maria Cristina Oliveira Souza Mestrado Orientação Desistência parte 
Orientador

01/03
/2015

14/12
/2015

Fonte: DAC (PG06)

2.4 - Projetos de Ensino de Pós-Graduação
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2.4.1 - Projetos de ensino de pós-graduação no qual o docente esteve 
envolvido ou protagonizou

Título do Projeto Início Situação Agência 
de 
Fomento

Valor Tipo de 
participação

Moderadores da interação 
universidade-empresa: uma análise 
das capacidades tecnológicas 
(Bolsa de Doutorado: Paola Rücker 
Schaeffer)

01/03
/2016

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2020

Agência: 
CAPES 
(Bolsa 
Doutorado 
DR)

R$ 
105600,00

Responsavel

A relevância da base de 
conhecimento nacional para o 
desenvolvimento industrial: uma 
análise sobre o setor de 
semicondutores (Bolsa de 
Doutorado: Murilo Montanari de 
Matos)

01/06
/2014

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

Agência: 
CAPES 
(Bolsa 
Doutorado 
DR)

R$ 
44000,00

Responsavel

Acordos Colaborativos de Pesquisa 
e Desenvolvimento como Meio para 
Auferimento de Catchung Up 
Tecnológico na Indústria Química 
(Bolsa de Doutorado: Guilherme de 
Oliveira Marques)

01/03
/2013

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

Agência: 
CNPq 
(Bolsa 
Doutorado 
DR)

R$ 
105600,00

Responsavel

Fonte: SIPEX (PG07)

2.5 - Participação em bancas de tese, dissertação ou exame de 
qualificação

2.5.1 - Participação em bancas examinadoras

Nome do 
Candidato

Instituição Natureza Tipo de 
Participação

Tipo de 
Membro 
da Banca

Data 
da 
Banca

Fonte

Alex Fedozzi 
Vallone

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Dissertação de 
Mestrado

Presidente Titular 29/08
/2017

DAC

Beatriz 
Andrade 
Florence 
Martelli

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Dissertação de 
Mestrado

Presidente Titular 24/05
/2019

DAC

Rodrigo 
Diogo Teixeira

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Dissertação de 
Mestrado

Presidente Titular 23/06
/2015

DAC

Alexandre 
Pacheco da 
Silva

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Doutorado

Presidente Titular 23/08
/2018

DAC

Paola Rücker 
Schaeffer

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Doutorado

Presidente Titular 29/11
/2018

DAC
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Alex Fedozzi 
Vallone

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Mestrado

Presidente Titular 16/02
/2017

DAC

Antonio 
Marcos 
Marcon

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Mestrado

Presidente Titular 31/10
/2019

DAC

Beatriz 
Andrade 
Florence 
Martelli

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Mestrado

Presidente Titular 23/02
/2017

DAC

Vinícius 
Muraro da 
Silva

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Mestrado

Membro Titular 23/02
/2018

DAC

Alexandre 
Pacheco da 
Silva

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de Tese 
de Doutorado

Presidente Titular 09/08
/2019

DAC

Antonio 
Umberto 
Benetti 
Queiroz

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de Tese 
de Doutorado

Membro Titular 14/08
/2015

DAC

Carolina 
Thais Rio

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de Tese 
de Doutorado

Membro Titular 19/08
/2015

DAC

Guilherme de 
Oliveira 
Marques

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de Tese 
de Doutorado

Presidente Titular 19/12
/2019

DAC

Maria 
Carolina Foss

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de Tese 
de Doutorado

Membro Suplente 25/02
/2019

DAC

Murilo 
Montanari de 
Matos

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de Tese 
de Doutorado

Presidente Titular 25/08
/2016

DAC

Alex Fedozzi 
Vallone

Universidade 
Estadual de 
Campinas

Exame de 
qualificação de 
Área 
(MESTRADO)

Presidente Titular 16/02
/2017

SIPEX

Beatriz 
Andrade 
Florence de 
Barros

Universidade 
Estadual 
Campinas

Exame de 
qualificação 
Geral 
(MESTRADO)

Membro Titular 23/02
/2017

SIPEX

Fonte: DAC/SIPEX (PG08)

2.5.2 - Coordenadoria de Comissão de Pós-Graduação
Sem dados para este Indicador. Fonte: DGRH (PG09)

2.6 - Organização de eventos vinculados à Pós-graduação
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2.6.1 - Eventos e cursos de curta duração organizados e forma de participação
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PG10)

2.7 - Prêmios e distinções relacionadas às atividades de Pós-Graduação 
recebidas pelo docente ou pelos alunos orientados, quando vinculados ao 
trabalho de tese

2.7.1 - Prêmios e distinções relacionadas às atividades de Pós-graduação 
vinculados ao trabalho de tese
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PG11)

2.8 - Informações Complementares

2.8.1 - Informações Complementares

2.9 - Atividades de Ensino fora da Unicamp

2.9.1 - Atividades de Ensino fora da Unicamp

2.10 - Autoavaliação

2.10.1 - Campo destinado à autoavaliação do docente, no qual deve destacar 
sua contribuição para o bom andamento das atividades de pós-graduação do 
curso/programa no qual está credenciado.

No periódo do relatório ofereci regularmente duas disciplinas na pós-graduação, 
a CT140 - Economia Política da Ciência e Tecnologia, junto com meus colegas 
Ruy Quadros e Sergio Salles Filho, e a CT124 - Teorias de Inovação e do 
Progresso Técnico. 

Três dos meus orientandos de doutorado concluíram suas teses, assim como 
três de mestrado defenderam suas dissertações. Vale mencionar que uma das 
teses de doutorado foi escrita e defendida em inglês, com a participação de 
meu colega Nicholas Vonortas, da George Washington University, na banca. 
Mais um passo na direção de promover a internacionalização das atividades 
acadêmicas em nosso Instituto.

Participei ainda de diversas bancas de qualificação, mestrado e doutorado.

Considero terem sido satisfatórias minhas atividades na pós-graduação do IG.
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3 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO-SENSU

3.1 - Participação nos cursos

3.1.1 - Lista dos cursos/disciplina para os quais o docente ministrou aulas
Sem dados para este Indicador. Fonte: DAC (PG12) 

Comentários

No período do relatório participei regularmente do oferecimento de 
dois módulos no curso Gestão Estratégica da Inovação Tecnológica, 
oferecido pelo IG e coordenado pelo meu colega Ruy Quadros.

3.1.2 - Lista das disciplinas/turmas ministradas no mesmo horário
Sem dados para este Indicador. Fonte: DAC (PG14)

3.2 - Orientação de alunos e de trabalhos de final de curso

3.2.1 - Lista de alunos de Pós-graduação lato-sensu orientados
Sem dados para este Indicador. Fonte: DAC (PG13)

3.2.2 - Lista de alunos de residência médica orientados
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PG16)

3.3 - Participação em bancas examinadoras

3.3.1 - Participação em bancas examinadoras
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PG15)

3.4 - Informações Complementares

3.4.1 - Informações Complementares

3.5 - Atividades de Ensino fora da Unicamp

3.5.1 - Atividades de Ensino fora da Unicamp

3.6 - Autoavaliação

3.6.1 - Autoavaliação do docente destacando sua contribuição para o bom 
andamento destas atividades.

Devo destacar aqui minha participação regular no curso de extensão Gestão 
Estratégica da Inovação Tecnológica. No período do relatório ofereci cinco 
módulos no curso, alternando a cada ano os módulos Economia da Ciência, da 
Tecnologia e da Inovação e Estratégia de Inovação em Empresas Multinacionais.

Tendo em vista a regularidade de minha contribuição e a boa avaliação obtida 
no curso, considero satisfatória minha atividade no ensino de Pós-Graduação 
Lato-Sensu do IG.
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4 - ATIVIDADES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PRODUÇÃO ARTÍSTICA E 
CULTURAL

4.1 - Indicações de Produção

4.1.1 - Indicações de Produção - 01.01-Artigos publicados em periódicos 
especializados arbitrados de circulação internacional

Descrição/Autores Ano da 
produção

FISCHER, B. B.; QUEIROZ, S. R. R.; On the mediating role of systemic absorptive 
capacity: an assessment of FDI effects in developing countries– innovation systems, 
08/2016, Revista Brasileira de Inovação, Vol. 15, Fac. 2, pp. 193-218, Campinas, 
SP, BRASIL, 2016

2016

QUEIROZ, S. R. R.; FRANÇOSO, M. S.; Venture capital e inovação: uma análise a 
partir das startups de biocombustíveis dos Estados Unidos, 08/2016, Tecnologia e 
Sociedade (Online), Vol. 12, Fac. 25, Curitiba, PR, BRASIL, 2016

2016

FISCHER, B. B.; SCHAEFFER, P. R.; VONORTAS, N. S.; QUEIROZ, S. R. R.; Quality 
comes first: university-industry collaboration as a source of academic 
entrepreneurship in a developing country, 03/2018, The Journal of Technology 
Transfer, Vol. 43, Fac. 2, pp. 263-284, Norwell, ESTADOS UNIDOS DA AMERICA, 
2018

2018

FISCHER, B. B.; QUEIROZ, S. R. R.; VONORTAS, N. S.; On the location of 
knowledge-intensive entrepreneurship in developing countries: lessons from São 
Paulo, Brazil, 01/2018, Entrepreneurship & Regional Development, Vol. 30, Fac. 5-
6, pp. 612-638, Abingdon, REINO UNIDO, 2018

2018

SCHAEFFER, P. R.; FISCHER, B. B.; QUEIROZ, S. R. R.; Beyond Education: The Role 
of Research Universities in Innovation Ecosystems, 07/2018, Foresight and STI 
Governance, Vol. 12, Fac. 2, pp. 50-61, Moscow, RUSSIA, 2018

2018

FISCHER, B. B.; SCHAEFFER, P. R.; QUEIROZ, S. R. R.; High-growth 
entrepreneurship in a developing country: Regional systems or stochastic process?, 
10/2018, Contaduria y Administracion, Vol. 64, Fac. 1, pp. 70-93, Mexico City, 
MEXICO, 2018

2018

ALVES, A. C.; FISCHER, B. B.; VONORTAS, N. S.; QUEIROZ, S. R. R.; 
CONFIGURATIONS OF KNOWLEDGE-INTENSIVE ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEMS, 
01/2019, RAE (Impresso), Vol. 59, Fac. 4, pp. 242-257, São Paulo, SP, BRASIL, 
2019

2019

ALVES, A. C.; FISCHER, B. B.; SCHAEFFER, P. R.; QUEIROZ, S. R. R.; Determinants 
of student entrepreneurship: An assessment on higher education institutions in 
Brazil, 01/2019, Innovation & Management Review, Vol. 16, pp. 1-20, Bingley, 
REINO UNIDO, 2019

2019

Fonte: SIPEX (PQ01)

4.1.1 - Indicações de Produção - 02.01-Trabalhos Completos publicados em 
anais de congresso Internacional
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Descrição/Autores Ano da 
produção

FISCHER, B. B.; QUEIROZ, S. R. R.; VONORTAS, N. S.; On the geographic 
distribution of knowledge-intensive entrepreneurship: an evaluation of the state of 
São Paulo, Brazil, 10/2015, Científico Internacional, XVI Congresso Latino-
Iberoamericano de Gestão da Tecnologia - ALTEC, Vol. 1, pp.1-19, Porto Alegre, RS, 
BRASIL, 2015

2015

FISCHER, B. B.; SCHAEFFER, P. R.; VONORTAS, N. S.; QUEIROZ, S. R. R.; 
University-Industry Collaboration as a Conduit for Academic KIE, 11/2016, Científico 
Internacional, 2016 Technology Transfer Society Annual Conference, Vol., pp.1-10, 
Phoenix, ESTADOS UNIDOS DA AMERICA, 2016

2016

FISCHER, B. B.; SCHAEFFER, P. R.; QUEIROZ, S. R. R.; High-growth 
enterpreneurship in a developing country: regional systems or stochastic process?, 
10/2017, Científico Internacional, XVII Congreso Latino-Iberoamericano de Gestión 
Tecnológica (ALTEC 2017), Vol. 1, pp.1-13, Ciudad de México, MEXICO, 2017

2017

SCHAEFFER, P. R.; FISCHER, B. B.; QUEIROZ, S. R. R.; Innovation Ecosystems and 
Research Universities in Brazil: The Eminent Role of Academia, 11/2019, Científico 
Internacional, Seminario LALICS, Vol. 1, pp.1-27, Cidade do México, MEXICO, 2019

2019

Fonte: SIPEX (PQ01)

Comentários

Faltou incluir os seguintes trabalhos: 

SCHAEFFER, P. ; FISCHER, B.B. ; QUEIROZ, S. . Innovation 
ecosystems in Brazil: research universities as drivers of 
competitiveness. In: Technology Transfer Society Conference, 2019, 
Valencia, Spain. 

ALVES, A. C.; FISCHER, B. B.; VONORTAS, N.; QUEIROZ, S. 
Configurations of Knowledge-Intensive Entrepreneurial Ecosystems: 
An Assessment of the State of Sao Paulo, Brazil. In: 17th 
International Schumpeter Society Conference, 2018, Seoul. 

SCHAEFFER, P; FISCHER, BB; QUEIROZ, SRR - Innovation 
ecosystems in Brazil: Research Universities as drivers of 
competitiveness. Triple Helix, Manchester, 5-8 de setembro 2018. 

FISCHER, BB; SCHAEFFER, P; QUEIROZ, SRR - Drivers of regional 
systems of entrepreneurship in developing countries. XVII Congresso 
Latino-Iberoamericano da Gestão da Tecnologia ALTEC 2017, 16-18 
outubro, 2017, Cidade do México. 

FISCHER, B.B.; QUEIROZ, S. ; VONORTAS, N. . Location of 
Knowledge-Intensive Entrepreneurship in Developing Countries: The 
Case of the State of São Paulo, Brazil. In: EU-SPRI CONFERENCE 
2016, 2016, Lund. EU-SPRI CONFERENCE 2016 Book of Abstracts, 
2016. 

FISCHER, B.B.; SCHAEFFER, P. ; VONORTAS, N. ; QUEIROZ, S. . 
University-industry interactions as a conduit for knowledge-intensive 
entrepreneurship. In: 16th International Schumpeter Society 
Conference, 2016, Montreal. 16th ISS Conference, 2016. v. 16.
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4.1.1 - Indicações de Produção - 02.02-Trabalhos Completos publicados em 
anais de congresso Nacional

Descrição/Autores Ano da 
produção

FISCHER, B. B.; VONORTAS, N. S.; SCHAEFFER, P. R.; QUEIROZ, S. R. R.; Does 
University-Industry Collaboration Foster Academic Entrepreneurship? Evidence from 
a Developing Country, 08/2016, Científico Nacional, XVII Seminário de Economia 
Industrial (SEI) e I Encontro Nacional de Economia Industrial e Inovação (ENEI), 
Vol. 1, pp.1-18, Araraquara, SP, BRASIL, 2016

2016

TEIXEIRA, R. D.; QUEIROZ, S. R. R.; ANDRADE, Ana Cristina; Inovação secundária 
na construção de capacidades tecnológicas no setor automobilístico chinês, 12
/2016, Científico Nacional, I Encontro Nacional de Economia Industrial e Inovação 
(ENEI), Vol. 3, pp.782-801, Araraquara, SP, BRASIL, 2016

2016

MATOS, M. M.; QUEIROZ, S. R. R.; Technical Change and the Incorporation of 
Biotechnology in the Pharmaceutical Industry, 08/2017, Científico Nacional, II 
Encontro Nacional de Economia Industrial e Inovação (ENEI): Desenvolvimento, 
Inovação, Indústria, Comércio e Serviços: novos desafios, Vol. 4, pp.1-18, Rio de 
Janeiro, RJ, BRASIL, 2017

2017

SCHAEFFER, P. R.; FISCHER, B. B.; QUEIROZ, S. R. R.; Innovation Ecosystems in 
Brazil: Research Universities as Drivers of Competitiveness, 05/2018, Científico 
Nacional, XXX Simpósio de Gestão da Inovação Tecnológica 2018, Vol. 1, pp.1-19, 
UNISINOS, RS, BRASIL, 2018

2018

ALVES, A. C.; FISCHER, B. B.; VONORTAS, N. S.; QUEIROZ, S. R. R.; 
Configurations of Knowledge-Intensive Entrepreneurial Ecosystems: An Assessment 
of The State of São Paulo, Brazil, 01/2018, Científico Nacional, XLII Encontro da 
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (EnANPAD 
2018), pp.1-16, Curitiba, PR, BRASIL, 2018

2018

Fonte: SIPEX (PQ01)

Comentários

Os dois trabalhos abaixo deveriam ter sido incluídos aqui e não no 
item anterior: 

ALVES, A. C.; FISCHER, B. B.; VONORTAS, N. S.; QUEIROZ, S. R. 
R.; Configurations of knowledge-intensive entrepreneurial 
ecosystems: an assessment of the state of Sao Paulo, Brazil, 01
/2018, Científico Internacional, X Encontro de Estudos sobre 
Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas (EGEPE), Vol. 
10, pp.1-15, São Paulo, SP, BRASIL, 2018 

SCHAEFFER, P. R.; FISCHER, B. B.; QUEIROZ, S. R. R.; Innovation 
ecosystems in Brazil: research universities as drivers of 
competitiveness, 01/2018, Científico Internacional, X Encontro de 
Estudos sobre Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas 
(EGEPE), Vol. 10, pp.1-15, São Paulo, SP, BRASIL, 2018.
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4.1.1 - Indicações de Produção - 02.03-Resumos publicados em anais de 
congresso Internacional

Descrição/Autores Ano da 
produção

FISCHER, B. B.; QUEIROZ, S. R. R.; On the geographic distribution of knowledge-
intensive entrepreneurship: an evaluation of the state of São Paulo, Brazil, 09/2015, 
Científico Internacional, Atlanta Conference on Science and Innovation Policy, Vol. 
1, pp.34-35, Atlanta, ESTADOS UNIDOS DA AMERICA, 2015, . Resumo Expandido

2015

QUEIROZ, S. R. R.; FISCHER, B. B.; VONORTAS, N. S.; Location of Knowledge-
Intensive Entrepreneurship in Developing Countries: The Case of the State of São 
Paulo, Brazil, 06/2016, Científico Internacional, Annual Conference of the EU-SPRI 
Forum: Exploring New Avenues for Innovation and Research Policies - 2016, Vol. 1, 
pp.230-232, Sweden, SUECIA, 2016

2016

QUEIROZ, S. R. R.; RADAELLI, V.; Public Policies and the Development of 
Innovative Capabilities in the Brazilian Pharmaceutical Industry, 07/2016, Científico 
Internacional, 16th International Schumpeter Society Conference, Vol. 1, pp.1-3, 
Montreal, CANADA, 2016

2016

Fonte: SIPEX (PQ01)

4.1.1 - Indicações de Produção - 06.01-Trabalhos apresentados em eventos 
científicos internacionais (oralmente)

Descrição/Autores Ano da 
produção

FISCHER, B. B. (Outra); QUEIROZ, S. R. R. (Docente); VONORTAS, N. S. (Outra); 
On the geographic distribution of knowledge-intensive entrepreneurship: an 
evaluation of the state of São Paulo, Brazil, 10/2015, Congresso Latino-
Iberoamericano de Gestão da Tecnologia - ALTEC, 19/10/15, 22/10/15, Porto 
Alegre, RS, BRASIL, 2015, Oral

2015

FISCHER, B. B. (co-autor e apresentador do trabalho); QUEIROZ, S. R. R. 
(Docente); On the geographic distribution of knowledge-intensive entrepreneurship: 
an evaluation of the state of São Paulo, Brazil, 09/2015, Atlanta Conference on 
Science and Innovation Policy, 17/09/15, 19/09/15, Atlanta, ESTADOS UNIDOS DA 
AMERICA, 2015, Oral

2015

FISCHER, B. B. (Docente); SCHAEFFER, P. R. (Discente); VONORTAS, N. S. 
(Docente); QUEIROZ, S. R. R. (Docente); University-Industry Collaboration as a 
Conduit for Academic Knowledge-Intensive Entrepreneurship, 11/2016, 2016 
Technology Transfer Society Annual Conference, 03/11/16, 05/11/16, Phoenix, 
ESTADOS UNIDOS DA AMERICA, 2016, Oral

2016

QUEIROZ, S. R. R. (Docente); Public Policies and the Development of Innovative 
Capabilities in the Brazilian Pharmaceutical Industry, 07/2016, International 
Schumpeter Society Conference, 06/07/16, 08/07/16, Montreal, CANADA, 2016, 
Oral

2016

FISCHER, B. B. (Docente); SCHAEFFER, P. R. (co-autor); VONORTAS, N. S. (autor e 
apresentador); QUEIROZ, S. R. R. (Docente); University-industry interactions as a 
conduit for knowledge-intensive entrepreneurship, 07/2016, International 
Schumpeter Society Conference, 06/07/16, 08/07/16, Montreal, CANADA, 2016, 
Oral

2016

FISCHER, B. B. (Docente); QUEIROZ, S. R. R. (Docente); VONORTAS, N. S. (autor e 
apresentador); Location of Knowledge-Intensive Entrepreneurship in Developing 
Countries: The Case of the State of São Paulo, Brazil, 06/2016, Annual Conference 
of the EU-SPRI Forum: Exploring New Avenues for Innovation and Research Policies 
- 2016, 07/06/16, 10/06/16, Sweden, SUECIA, 2016, Oral

2016
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QUEIROZ, S. R. R. (Docente); SBIR-type Programs and the Geography of 
Innovation: the case of PIPE – Fapesp, 07/2017, International Symposium 
Entrepreneurship and the Geography of Innovation, 06/07/17, 07/07/17, São Paulo, 
SP, BRASIL, 2017, Oral

2017

FISCHER, B. B. (Docente); SCHAEFFER, P. R. (Discente); QUEIROZ, S. R. R. 
(Docente); High-growth enterpreneurship in a developing country: regional systems 
or stochastic process?, 10/2017, XVII Congreso Latino-Iberoamericano de Gestión 
Tecnológica (ALTEC 2017), 16/10/17, 18/10/17, Ciudad de México, MEXICO, 2017, 
Oral

2017

SCHAEFFER, P. R. (co-autor); FISCHER, B. B. (apresentou o trabalho); QUEIROZ, S. 
R. R. (co-autor); Innovation ecosystems in Brazil: research universities as drivers of 
competitiveness, 10/2018, Technology Transfer Society Conference 2018, 17/10
/18, 19/10/18, Valência, ESPANHA, 2018, Oral

2018

ALVES, André C. (co-autor e apresentador); FISCHER, B. B. (Docente); VONORTAS, 
N. S. (Docente); QUEIROZ, S. R. R. (Docente); Configurations of Knowledge-
Intensive entrepreneurial ecosystems: an assessment of the State of Sao Paulo, 
Brazil, 06/2018, International Conference Innovation Ecosystems, Technology 
Upgrading, and Regional Development, 06/06/18, 07/06/18, Campinas, SP, BRASIL, 
2018, Oral

2018

FISCHER, B. B. (Autor); SCHAEFFER, P. R. (Autor); QUEIROZ, S. R. R. (Autor); 
Innovation Ecosystems in Brazil: Research Universities as Drivers of 
Competitiveness., 07/2018, Encontro de Estudos sobre Empreendedorismo e Gestão 
de Pequenas Empresas (EGEPE), 04/07/18, 06/07/18, São Paulo, SP, BRASIL, 
2018, Oral

2018

SCHAEFFER, P. R. (apresentou o trabalho); FISCHER, B. B. (Docente); QUEIROZ, S. 
R. R. (Docente); Innovation Ecosystems and Research Universities in Brazil: The 
Eminent Role of Academia, 11/2019, Seminario LALICS, 08/11/18, 09/11/18, 
Cidade do México, MEXICO, 2019, Oral

2019

Fonte: SIPEX (PQ01)

4.1.1 - Indicações de Produção - 06.04-Outras formas de participação em 
eventos científicos internacionais (Coordenador de mesa redonda, debatedor de 
mesa redonda, debatedor de painel, coordenador de sessão técnica, outra)

Descrição/Autores Ano da 
produção

Queiroz, S. R. R., Outra, Moderador Sessão: Debate on Keynote 2 amnog workshop 
participantes, Workshop Demand-Side Policies for Innovation and Public 
Procurement for Innovation, 28/05/15, 29/05/15, Campinas, SP, BRASIL

2015

Queiroz, S. R. R., Debatedor de Mesa Redonda, International Seminar 
Strengthening Innovation for Productivity Growth in Brazil - Towards a renewed 
agenda of policies for innovation, 01/07/15, 02/07/15, Brasília, DF, BRASIL

2015

Queiroz, S. R. R., Outra, Moderador - Universities and Knowledge-Intensive 
Enterprises, International Symposium Entrepreneurship and the Geography of 
Innovation, 06/07/17, 07/07/17, São Paulo, SP, BRASIL

2017

Queiroz, S. R. R., Coordenador de Mesa Redonda, Moderator, International FORUM 
"Catch-up Cycles for Emerging Economies and Changes in Industrial Leadership: 
Brazil in the Race", 22/08/17, 22/08/17, Campinas, SP, BRASIL

2017

Queiroz, S. R. R., Debatedor de Mesa Redonda, Sessão de aberturaRoundtable: 
Policy Relevance - Mesa Redonda: Relevância das Políticas, International Conference 
Innovation Ecosystems, Technology Upgrading, and Regional Development, 06/06
/18, 07/06/18, Campinas, SP, BRASIL

2018

Fonte: SIPEX (PQ01)
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4.1.1 - Indicações de Produção - 06.06-Participação como membro de comissão 
em eventos científicos internacionais

Descrição/Autores Ano da 
produção

Queiroz, S. R. R., Sessão de aberturaRoundtable: Policy Relevance - Mesa Redonda: 
Relevância das Políticas, International Conference Innovation Ecosystems, 
Technology Upgrading, and Regional Development, 06/06/18, 07/06/18, Campinas, 
SP, BRASIL

2018

Fonte: SIPEX (PQ01)

4.1.1 - Indicações de Produção - 07.01-Trabalhos apresentados em eventos 
científicos nacionais (oralmente)

Descrição/Autores Ano da 
produção

MATOS, M. M. (autor e apresentador); QUEIROZ, S. R. R. (Docente); Technical 
Change and the Incorporation of Biotechnology in the Pharmaceutical Industry, 08
/2017, II Encontro Nacional de Economia Industrial e Inovação (ENEI): 
Desenvolvimento, Inovação, Indústria, Comércio e Serviços: novos desafios, 01/08
/17, 03/08/17, Rio de Janeiro, RJ, BRASIL, 2017, Oral

2017

SCHAEFFER, P. R. (autor e apresentador); FISCHER, B. B. (Docente); QUEIROZ, S. 
R. R. (Docente); Innovation Ecosystems in Brazil: Research Universities as Drivers 
of Competitiveness, 05/2018, XXX Simpósio de Gestão da Inovação Tecnológica 
2018, 26/05/18, 28/05/18, UNISINOS, RS, BRASIL, 2018, Oral

2018

ALVES, A. C. (Autor); FISCHER, B. B. (Autor); VONORTAS, N. S. (Autor); QUEIROZ, 
S. R. R. (Autor); Configurations of Knowledge-Intensive Entrepreneurial 
Ecosystems: An Assessment of The State of São Paulo, Brazil, 01/2018, Encontro da 
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (EnANPAD 
2018), 03/10/18, 06/10/18, Curitiba, PR, BRASIL, 2018, Oral

2018

Fonte: SIPEX (PQ01)

4.1.1 - Indicações de Produção - 07.04-Outras formas de participação em 
eventos científicos nacionais (Coordenador de mesa redonda, debatedor de 
mesa redonda, debatedor de painel, coordenador de sessão técnica, outra)

Descrição/Autores Ano da 
produção

Queiroz, S. R. R., Outra, Comentarista, 1º Encontro dos Pós-doutorandos do DPCT e 
do PPG-PCT, 14/10/16, 14/10/16, Campinas, SP, BRASIL

2016

Queiroz, S. R. R., Outra, Mesa de lançamento do livro Estudo sobre a acumulação 
de competências para inovar na indústria farmacêutica brasileira, 11º ENIFarMed 
Encontro Nacional de Inovação em Fármacos e Medicamentos, 04/12/17, 05/12/17, 
Rio de Janeiro, RJ, BRASIL

2017

Queiroz, S. R. R., Outra, Comentarista: Mesa de debate Pensando o Presente e o 
Futuro, 30 Anos de Pós-Graduação em Política Científica e Tecnológica, 05/12/18, 05
/12/18, Campinas, SP, BRASIL

2018

Queiroz, S. R. R., Coordenador de Mesa Redonda, Mesa Redonda 1. Universidades, 
sistema de inovação e dinâmica urbana e regional., III Simpósio de Geografia do 
Conhecimento e da Inovação, 06/11/19, 08/11/19, Campinas, SP, BRASIL

2019

Fonte: SIPEX (PQ01)
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4.1.1 - Indicações de Produção - 08.01-Entrevistas e outras divulgações

Descrição/Autores Ano da 
produção

QUEIROZ, S. R. R. (Coordenador); Fórum da Folha "O Futuro do Combate ao 
Câncer"., 03/2016, 29/03/16, Folha e São Paulo, Tv, São Paulo, SP, BRASIL, 2016

2016

FISCHER, B. B. (Autor); QUEIROZ, S. R. R. (Autor); VONORTAS, N. S. (Autor); 
Terrenos férteis para a inovação, 08/2016, 22/08/16, Revista Pesquisa FAPESP, 
Revista, SP, BRASIL, 2016

2016

QUEIROZ, S. R. R. (Coordenador); LENHARI, L. C. (entrevistada); INCOBRA: 
consórcio entre Brasil e União Europeia facilita cooperação em ciência, tecnologia e 
inovação, 10/2019, 08/10/19, Portal Campinas INOVADORA, Jornal, Campinas, SP, 
BRASIL, 2019

2019

Fonte: SIPEX (PQ01)

4.1.1 - Indicações de Produção - 13.17-Desenvolvimento ou geração de outros 
trabalhos técnicos sem ítens registrados

Descrição/Autores Ano da 
produção

QUEIROZ, S. R. R. (Coordenador); Aula "A FAPESP e o financiamento de pesquisas 
para inovação", 04/2016, 2016

2016

SCHAEFFER, P. R. (autor e apresentador); FISCHER, B. B. (Docente); QUEIROZ, S. 
R. R. (Coordenador); Universidades como Eixos Estruturantes dos Ecossistemas de 
Inovação: uma abordagem para países em desenvolvimento., 08/2018, 2018

2018

Fonte: SIPEX (PQ01)

4.1.1 - Indicações de Produção - 14.01-Livros publicados

Descrição/Autores Ano da 
produção

GOMES, Gerson; GOMES DE OLIVEIRA, Mayra Juruá; PIERONI, João Paulo; 
QUEIROZ, S. R. R.; PEDROSA, DULCIDIO ELIAS; PARANHOS DE MACEDO PINTO, 
Julia; MATOS, M. M.; SALLES FILHO, S. L. M.; RADAELLI, V.; Competências para 
inovar na indústria farmacêutica brasileira, 11/2017, "", Texto Integral, ed. 1, 
Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), 124 p., pp.1-124, 2017

2017

Fonte: SIPEX (PQ01)
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4.1.1 - Indicações de Produção - 17.01-Relatórios Técnicos

Descrição/Autores Ano da 
produção

VONORTAS, N. S. (Coordenador); QUEIROZ, S. R. R. (Coordenador); SALLES 
FILHO, S. L. M. (Docente); FURTADO, A. T. (Docente); CASTRO, P. F. D. (co-autor); 
Scientific Report 2015-2016 - São Paulo Excellence Chair (SPEC) - Innovation 
Systems, Strategy and Policy, 09/2016, Relatório de Pesquisa, INGLES, 39, 2016

2016

QUEIROZ, S. R. R. (Coordenador); LENHARI, L. C. (co-autor); Enhancing framework 
conditions by promoting coherence and coordination at policy and funding 
programme levels. INCOBRA D3.2-Final, 05/2018, Relatório de Pesquisa, INGLES, 
191, 2018

2018

QUEIROZ, S. R. R. (Coordenador); LENHARI, L. C. (co-autor); Promoting the 
alignment of R&I funding programmes priorities for increasing the impact of BR-EU 
cooperation. INCOBRA D3.2- Parcial, 03/2018, Relatório de Pesquisa, INGLES, 167, 
2018

2018

QUEIROZ, S. R. R. (Coordenador); SALLES FILHO, S. L. M. (Docente); ZEITOUM, C. 
(co-autor); LENHARI, L. C. (co-autor); Produto 1: Plano de Trabalho, 06/2019, 
Relatório de Pesquisa, PORTUGUES, 21, 2019

2019

QUEIROZ, S. R. R. (Coordenador); SALLES FILHO, S. L. M. (Docente); ZEITOUM, C. 
(co-autor); LENHARI, L. C. (co-autor); PRODUTO 3: Relatório preliminar contendo 
desenho metodológico da avaliação dos projetos concluídos dos Editais de 2014, 
2015 e 2016, 12/2019, Relatório de Pesquisa, PORTUGUES, 61, 2019

2019

Fonte: SIPEX (PQ01)

4.2 - Atividades de orientação e supervisões

4.2.1 - Relação dos projetos de Bolsa de Iniciação Científica e lista nominal dos 
alunos participantes (projetos encerrados ou em andamento no período)
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PQ02)

4.2.2 - Pós-doutorados supervisionados com projetos encerrados e vigentes no 
período

Pós-
Doutor

Projeto Bolsa
/Agência

Período

André 
Cherubini 
Alves

Empreendedorismo de base tecnologica FAPESP 01/02
/2017 C 
/31/07
/2018

Bruno 
Fischer

Estratégias de inovação de empresas multinacionais no 
ambiente brasileiro: análise da dinâmica de cooperação em 
P&D

CAPES 01/02
/2014 C 
/30/06
/2015

Alireza 
Ilbeigi

Knowledge-intensive Entrepreneurship FAPESP 01/03
/2019 C 
/31/08
/2019

Bruno 
Fischer

Empreendedorismo Intensivo em Conhecimento FAPESP 01/07
/2015 C 
/30/04
/2016

Fonte: SIPEX (PQ03)
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4.3 - Projetos de Pesquisa

4.3.1 - Projetos de Pesquisa com financiamento

Título do Projeto Início Situação Agência (tipo do 
financiamento, 
complemento)

Valor 
Total

Tipo de 
participação

A Relação entre Base de 
Conhecimento Nacional e o 
Desenvolvimento Industrial: 
Uma análise da Indústria 
Brasileira de 
Semicondutores. (Bolsa de 
Doutorado: Murilo M. de 
Matos)

01/03
/2011

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2015

CAPES (Bolsa 
Doutorado DR)

R$ 
96.000

Responsavel

Acordos Colaborativos de 
Pesquisa e 
Desenvolvimento como 
Meio para Auferimento de 
Catchung Up Tecnológico na 
Indústria Química (Bolsa de 
Doutorado: Guilherme de 
Oliveira Marques)

01/03
/2013

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

CNPq (Bolsa 
Doutorado DR)

R$ 
105.600

Responsavel

A relevância da base de 
conhecimento nacional para 
o desenvolvimento 
industrial: uma análise 
sobre o setor de 
semicondutores (Bolsa de 
Doutorado: Murilo 
Montanari de Matos)

01/06
/2014

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

CAPES (Bolsa 
Doutorado DR)

R$ 
44.000

Responsavel

SISTEMAS DE INOVACAO,
ESTRATEGIAS E POLITICAS. 
(SPEC)

01/09
/2014

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

FAPESP (Auxílio 
Pesquisa, 
PROGRAMA SPEC) 
Processo: n° 2013
/50524-6

R$ 
998.032

Participante

EMPREENDEDORISMO 
INTENSIVO EM 
CONHECIMENTO ([Bolsa 
Pos DR Bruno B Fischer - 
vig 12/2018])

01/07
/2015

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

FAPESP (Bolsa Pos 
doutorado no país 
PD, BOLSA NO PAIS-
PD) Processo: n° 
2015/07389-6

R$ 
74.355

Responsavel

Increasing INternational 
Science, Technology and 
Innovation COoperation 
between BRAzil and the 
European Union INCOBRA

01/02
/2016

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

UE (Auxílio 
Pesquisa, EUR 
1,948,740 - 
Repasse para 
Unicamp EUR 
111,687,00) 
Processo: n° 22-P-
09970/2016

R$ 
485.751

Responsavel

Moderadores da interação 
universidade-empresa: uma 
análise das capacidades 
tecnológicas (Bolsa de 
Doutorado: Paola Rücker 
Schaeffer)

01/03
/2016

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2020

CAPES (Bolsa 
Doutorado DR)

R$ 
105.600

Responsavel
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CREATING LOCAL 
PROSPERITY THROUGH 
WORLD-CLASS SCIENCE 
BASED BUSINESS 
DEVELOPMENT (Auxilio 
organização reunião)

01/06
/2016

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

FAPESP (Auxilio 
organiz reunião, 
AUXILIO-
ORGANIZACAO-
REUNIAO) 
Processo: n° 2016
/08554-3

R$ 
13.672

Responsavel

AMPLIANDO A 
COOPERACAO 
INTERNACIONAL EM 
CIENCIA, TECNOLOGIA E 
INOVACAO ENTRE BRASIL E 
UNIAO EUROPEIA - 
INCOBRA (Auxílio Pesquisa)

01/09
/2016

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

FAPESP (Auxílio 
Pesquisa, 
INTERDISCIPLINAR) 
Processo: n° 2016
/20378-6

R$ 
282.321

Responsavel

EMPREENDEDORISMO DE 
BASE TECNOLOGICA (Bolsa 
de Pós-Doutorado: André 
Cherubini Alves)

01/02
/2017

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2018

FAPESP (Bolsa Pos 
doutorado no país 
PD, BOLSA NO PAIS-
PD) Processo: n° 
2016/22551-7

R$ 
159.046

Responsavel

Centre for Europe-Brazil 
Business and Innovation 
Cooperation - CEBRABIC

01/03
/2017

Em 
Andamento

UE (Auxílio 
Pesquisa, EUR 
2,997,457.50 - 
Repasse para 
Unicamp EUR 
175,062,50) 
Processo: n° 22-P-
3069/2017

R$ 
575.956

Participante

Economia e tecnologia: 
estudo sobre a inovação 
nos países periféricos (Bolsa 
de Mestrado: Ciro 
Rodrigues de Freitas Regis 
Bandeira)

01/03
/2017

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

CNPq (Bolsa 
Mestrado MS)

R$ 
36.000

Responsavel

Programa de Doutorado 
Interinstitucional (Dinter) 
em Política Científica e 
Tecnológica entre IFMG e 
PPG-PCT/Unicamp

01/09
/2017

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2022

IFMG 
(Remuneração)

R$ 
40.000

Participante

Catching-Up na Cadeia 
Global de Valor: Modelos, 
Determinantes e 
Implicações Políticas na Era 
da Quarta Revolução 
Industrial (Catching-up 
along the global value chain)

01/08
/2018

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2022

Comissão Europe 
(Auxílio Pesquisa, 
EUR 66,451.00)

R$ 
291.719

Responsavel

Avaliação de impacto dos 
Editais de inovação para 
Indústria no âmbito do 
SENAI

01/12
/2018

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

SENAI (Auxílio 
Pesquisa)

R$ 
260.000

Responsavel

EMPREENDEDORISMO 
INTENSIVO EM 
CONHECIMENTO

01/03
/2019

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2019

FAPESP (Bolsa Pos 
doutorado no país 
PD, BOLSA NO PAIS-
PD) Processo: n° 
2018/22892-4

R$ 
84.146

Responsavel

Fonte: SIPEX (PQ04)
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4.3.2 - Projetos de Pesquisa sem financiamento
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PQ05)

4.4 - Organização de Eventos Acadêmicos

4.4.1 - Organização de eventos científicos, culturais e artísticos

Título Local Período Agência
International Symposium The Challenges of Technology 
and Economic Catching-Up in Emerging Economies 
(Organização)

Unicamp 03/07
/2019 a 04
/07/2019

International Workshop Technology Upgrading and 
Catching-Up in Latin America: Reflections from Policy 
Evaluation (Organização)

FAPESP 05/07
/2019 a 05
/07/2019

Workshop Demand-Side Policies for Innovation and Public 
Procurement for Innovation (Organização)

Auditório 
AFPU - 
Unicamp

28/05
/2015 a 29
/05/2015

International Symposium Entrepreneurship and the 
Geography of Innovation (Organização)

Fapesp 06/07
/2017 a 07
/07/2017

Workshop Science, Technology and Innovation Systems: 
dynamics, governance and public policy (Organização)

Unicamp 03/03
/2015 a 06
/03/2015

International Conference Innovation Ecosystems, 
Technology Upgrading, and Regional Development 
(Organização)

Unicamp 06/06
/2018 a 07
/06/2018

International Workshop Ex-ante Evaluation, Priorization 
and sti Planning - Innovation Systems, Strategy and Policy 
(Organização)

Unicamp e 
FAPESP

04/07
/2017 a 07
/07/2017

Strategic Foresight Workshop (SFW) (Organização) Eldorado 
Institute

17/11
/2016 a 18
/11/2016

Workshop Creating Local Prosperity through World-class 
Science Based Business Development (Curadoria)

FAPESP 16/06
/2016 a 16
/06/2016

Fonte: SIPEX (PQ06)

4.5 - Outras participações em eventos (Palestra, Conferência, Mesa-
Redonda e Seminário)

4.5.1 - Participação no Brasil
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Instituição Evento Data Título da Palestra Natureza 
da 
Participação

TIPO 
I/N

05
/2016

"PIPE FAPESP Pesquisa 
Inovativa em Pequenas 
Empresas",

Palestra N

Workshop 
Creating Local 
Prosperity 
through World-
class Science 
Based Business 
Development - 
São Paulo

06
/2016

"FAPESP PIPE Program and 
Location of Knowledge-Intensive 
Entrepreneurship in São Paulo", 
Workshop Creating Local 
Prosperity through World-class 
Science Based Business 
Development

Palestra I

12
/2016

"Experiências de projetos 
universidades-empresas em C,
T&I com financiamento público-
privado",

Palestra N

II Congresso 
Internacional de 
Criatividade e 
Inovação - 
Campinas

06
/2017

"Desafios do Sistema de 
Inovação no Brasil", II 
Congresso Internacional de 
Criatividade e Inovação

Palestra I

09
/2017

"Fapesp: apoio à pesquisa para 
inovação tecnológica no Estado 
de São Paulo.",

Palestra N

#2 Consortium 
Meeting / 
Inauguration 
Event Expert 
Round Table / 
Review Session - 
Brasília

11
/2017

"WP 7 Monitoring and 
evaluating CEBRABIC 
implementation presented by 
IPK & Unicamp", #2 Consortium 
Meeting / Inauguration Event 
Expert Round Table / Review 
Session

Palestra I

04
/2018

"FAPESP: Apoio à Pesquisa para 
Inovação Tecnológica em 
Pequenas Empresas",

Palestra N

Congresso ABIPTI 
2018 - Desafios e 
Propostas para 
um Brasil 
Inovador - São 
Luis

06
/2018

"Aplicação da RRI (Responsible 
Research Innovation) no Brasil 
e a experiência da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo (FAPESP)", 
Congresso ABIPTI 2018 - 
Desafios e Propostas para um 
Brasil Inovador

Palestra N

08
/2018

"Diálogo sobre Apoio à Pesquisa 
para Inovação na Pequena 
Empresa",

Palestra N

11
/2018

"Diálogo sobre Apoio à Pesquisa 
para Inovação na Pequena 
Empresa",

Palestra N

12
/2019

"FAPESP: Apoio à pesquisa para 
inovação em saúde",

Palestra N

Fonte: SIPEX (PQ07)
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4.5.2 - Participação no exterior

Instituição Evento Data Título da Palestra Natureza 
da 
Participação

Fapesp Week 
Buenos Aires - 
Buenos Aires - AR

04
/2015

"Challenges and Opportunities in 
University-Industry Collaborative 
Research", Fapesp Week Buenos Aires

Palestra

Convenção 
Internacional da BIO 
2015 - Filadelfia - US

06
/2015

"Survey of Brazil's Biotech 
Landscape", Convenção Internacional 
da BIO 2015

Palestra

Fonte: SIPEX (PQ08)

4.6 - Outras atividades de Pesquisa, Culturais ou Artísticas

4.6.1 - Outras atividades de Pesquisa, Culturais ou Artísticas

4.7 - Prêmios, homenagens e distinções recebidas, decorrentes das 
atividades de pesquisa, culturais ou artísticas

4.7.1 - Listagem dos prêmios, homenagens e distinções recebidas

Prêmios/Distinções Agência/Entidade Data
Menção Honrosa ALTEC 2015

Prêmio de Melhor Trabalho no 
Simpósio de Gestão da Inovação 
Tecnológica 2018

ANPAD 2018

Prêmio Emerald / CLADEA 
Management Research Fund de 2018.

Emerald Publishing em parceria com o Consejo 
Latinoamericano de Escolas de Administração - 
CLADEA

2018

2o Melhor artigo do X EGEPE ANEGEPE 2018

Fonte: SIPEX (PQ10)

4.8 - Informações Complementares

4.8.1 - Informações Complementares

4.9 - Autoavaliação das Atividades de pesquisa, culturais ou artísticas
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4.9.1 - Campo para autoavaliação

Considero que minhas atividades de pesquisa foram bastante intensas no 
período do relatório. Dentre os diversos projetos de pesquisa de que participei, 
destaco especialmente dois projetos internacionais sob minha 
coordenação, Increasing INternational Science, Technology and Innovation 
COoperation between BRAzil and the European Union (INCOBRA) e Catching–
Up along the Global Value Chain: models, determinants and policy implications 
in the era of the Fourth Industrial Revolution (CatChain), ambos com a União 
Européia, dentro do programa Horizonte 2020, e o projeto do programa SPEC 
da Fapesp, Innovation Systems, Strategies and Policies (InSySPo), do qual sou 
um dos pesquisadores principais e responsável pelo projeto na Unicamp.

O projeto InSySPo, coordenado pelo meu colega da George Washington 
University, professor Nicholas Vonortas, é um passo considerável na ampliação 
das conexões internacionais do nosso departamento, o DPCT. Graças ao 
InSySPo temos aumentado a circulação no exterior de nosso corpo docente e 
discente, participando de eventos científicos internacionais, atuando como 
pesquisadores visitantes em instituições estrangeiras, além de atrair 
acadêmicos do exterior para atividades organizadas por nós e de trazer pós-
doutores de outros países para trabalhar conosco. Como resultado, temos 
participado de forma efetiva de projetos de pesquisa em colaborações 
internacionais e ampliado significativamente nossa produção científica.

Nesse período, supervisionei três pos-docs do projeto InSySPo, dois dos quais 
se tornaram professores na Unicamp e na FGV. Em co-autoria com meus alunos 
de pós-graduação e pos-docs, publiquei oito artigos em revistas internacionais, 
dez trabalhos completos em anais de congressos internacionais (os dados do 
Sipex estão incompletos), sete em anais de congressos nacionais, além de 
diversas outras produções científicas registradas neste relatório.

Vale registrar também que no período obtive a promoção por mérito para 
professor titular.

Fls. 437



Relatório de Atividades Docente 27/42 31/03/2020 14:05

5 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO E DE INTERAÇÃO COM A SOCIEDADE

5.1 - O docente realizou atividade de assessoria específica no artigo 15º 
da Deliberação CONSU-A-02/2001.

5.1.1 - O docente realizou atividade de assessoria específica no artigo 15º da 
Deliberação CONSU-A-02/2001.

sim ( ) não (X)

5.2 - Consultoria e assessoria para instituições

5.2.1 - Consultoria e/ou assessoria à agência de fomento à pesquisa e ao ensino
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT01) 

Comentários

No período atuei como coordenador adjunto de pesquisa para 
inovação da Fapesp.

5.2.2 - Consultoria e/ou assessoria a órgãos públicos municipais/estaduais
/federais
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT02)

5.2.3 - Consultoria e/ou assessoria a empresas públicas ou privadas e outras 
organizações
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT03)

5.3 - Atividades de ensino de extensão

5.3.1 - Cursos ou disciplinas de extensão
Sem dados para este Indicador. Fonte: EXTECAMP (EXT04)

5.3.2 - Orientações de alunos de especialização em trabalho de final de curso
Sem dados para este Indicador. Fonte: EXTECAMP (EXT13)

5.4 - Atividades de Ensino fora da Unicamp

5.4.1 - Atividades de Ensino fora da Unicamp

5.5 - Projetos

5.5.1 - Projetos de Extensão

Título do Projeto Início Situação Agência Tipo de 
participação

AMPLIANDO A COOPERACAO 
INTERNACIONAL EM CIENCIA, 
TECNOLOGIA E INOVACAO ENTRE 
BRASIL E UNIAO EUROPEIA - 
INCOBRA (Auxílio Pesquisa)

09
/2016

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

Agência: FAPESP 
(Auxílio Pesquisa, 
INTERDISCIPLINAR), 
Processo: n° 2016
/20378-6

Responsavel
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EMPREENDEDORISMO DE BASE 
TECNOLOGICA (Bolsa de Pós-
Doutorado: André Cherubini Alves)

02
/2017

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2018

Agência: FAPESP 
(Bolsa Pos doutorado 
no país PD, BOLSA 
NO PAIS-PD), 
Processo: n° 2016
/22551-7

Responsavel

A relevância da base de 
conhecimento nacional para o 
desenvolvimento industrial: uma 
análise sobre o setor de 
semicondutores (Bolsa de 
Doutorado: Murilo Montanari de 
Matos)

06
/2014

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

Agência: CAPES 
(Bolsa Doutorado DR)

Responsavel

Moderadores da interação 
universidade-empresa: uma análise 
das capacidades tecnológicas 
(Bolsa de Doutorado: Paola Rücker 
Schaeffer)

03
/2016

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2020

Agência: CAPES 
(Bolsa Doutorado DR)

Responsavel

CREATING LOCAL PROSPERITY 
THROUGH WORLD-CLASS SCIENCE 
BASED BUSINESS DEVELOPMENT 
(Auxilio organização reunião)

06
/2016

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

Agência: FAPESP 
(Auxilio organiz 
reunião, AUXILIO-
ORGANIZACAO-
REUNIAO), Processo: 
n° 2016/08554-3

Responsavel

Increasing INternational Science, 
Technology and Innovation 
COoperation between BRAzil and 
the European Union INCOBRA

02
/2016

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

Agência: UE (Auxílio 
Pesquisa, EUR 
1,948,740 - Repasse 
para Unicamp EUR 
111,687,00), 
Processo: n° 22-P-
09970/2016

Responsavel

A Relação entre Base de 
Conhecimento Nacional e o 
Desenvolvimento Industrial: Uma 
análise da Indústria Brasileira de 
Semicondutores. (Bolsa de 
Doutorado: Murilo M. de Matos)

03
/2011

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2015

Agência: CAPES 
(Bolsa Doutorado DR)

Responsavel

Catching-Up na Cadeia Global de 
Valor: Modelos, Determinantes e 
Implicações Políticas na Era da 
Quarta Revolução Industrial 
(Catching-up along the global value 
chain)

08
/2018

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2022

Agência: Comissão 
Europe (Auxílio 
Pesquisa, EUR 
66,451.00)

Responsavel

EMPREENDEDORISMO INTENSIVO 
EM CONHECIMENTO

03
/2019

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2019

Agência: FAPESP 
(Bolsa Pos doutorado 
no país PD, BOLSA 
NO PAIS-PD), 
Processo: n° 2018
/22892-4

Responsavel

Avaliação de impacto dos Editais de 
inovação para Indústria no âmbito 
do SENAI

12
/2018

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

Agência: SENAI 
(Auxílio Pesquisa)

Responsavel
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SISTEMAS DE INOVACAO,
ESTRATEGIAS E POLITICAS. (SPEC)

09
/2014

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

Agência: FAPESP 
(Auxílio Pesquisa, 
PROGRAMA SPEC), 
Processo: n° 2013
/50524-6

Participante

Acordos Colaborativos de Pesquisa 
e Desenvolvimento como Meio para 
Auferimento de Catchung Up 
Tecnológico na Indústria Química 
(Bolsa de Doutorado: Guilherme de 
Oliveira Marques)

03
/2013

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

Agência: CNPq (Bolsa 
Doutorado DR)

Responsavel

EMPREENDEDORISMO INTENSIVO 
EM CONHECIMENTO ([Bolsa Pos DR 
Bruno B Fischer - vig 12/2018])

07
/2015

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

Agência: FAPESP 
(Bolsa Pos doutorado 
no país PD, BOLSA 
NO PAIS-PD), 
Processo: n° 2015
/07389-6

Responsavel

Programa de Doutorado 
Interinstitucional (Dinter) em 
Política Científica e Tecnológica 
entre IFMG e PPG-PCT/Unicamp

09
/2017

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2022

Agência: IFMG 
(Remuneração)

Participante

Centre for Europe-Brazil Business 
and Innovation Cooperation - 
CEBRABIC

03
/2017

Em 
Andamento

Agência: UE (Auxílio 
Pesquisa, EUR 
2,997,457.50 - 
Repasse para 
Unicamp EUR 
175,062,50), 
Processo: n° 22-P-
3069/2017

Participante

Economia e tecnologia: estudo 
sobre a inovação nos países 
periféricos (Bolsa de Mestrado: Ciro 
Rodrigues de Freitas Regis 
Bandeira)

03
/2017

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

Agência: CNPq (Bolsa 
Mestrado MS)

Responsavel

Fonte: SIPEX (EXT06)

5.6 - Atividades de assessoria acadêmica

5.6.1 - Atividades como editor ou membro de conselho/corpo editorial de 
periódicos

Tipo de Atividade/Descrição Editora Periódico Período
Membro do Conselho Editorial de 
Periódicos/Membro do conselho editorial 
da Revista Inovação

Unicamp Inovação: 
Revista 
Eletrônica de 
P,D & I

Início: 01/09/2014. 
Situação: concluído. Data 
de conclusão: 01/09/2015

Fonte: SIPEX (EXT07)

Comentários

Sou membro do Conselho Editorial do periódico Science and Public 
Policy.
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5.6.2 - Atividades eventuais de editoria, curadoria
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT08)

5.6.3 - Arbitragem de artigos
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT09) 

Comentários

Durante o período do relatório fui parecerista dos periódicos: 
- World Development 
- Science and Public Policy 
- Brazilian Journal of Political Economy 
- Revista Brasileira de Inovação 
- International Journal of the Economics of Business

5.6.4 - Revisão técnica de livros
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT10)

5.6.5 - Pareceres
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT14)

5.7 - Convênios

5.7.1 - Executor de convênios

Convênio Entidade Período
Acordo de cooperação Comissão Europeia/Unicamp - Catching-Up na 
Cadeia Global de Valor

Comissão 
Europeia

8/2018

Fonte: SIPEX (EXT11)

5.8 - Outras atividades de extensão e interação com a sociedade

5.8.1 - Outras atividades de extensão e interação com a sociedade
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT12)

5.9 - Informações Complementares

5.9.1 - Informações relevantes não contempladas nos itens anteriores.

5.10 - Autoavaliação das atividades de Extensão e Interação com a 
Sociedade

5.10.1 - Neste tópico o docente deve realizar uma análise das contribuições 
decorrentes do seu trabalho relacionados com as atividades de Extensão e de 
Interação com a Sociedade

Destaco no período minha atuação de coordenador adjunto de pesquisa para 
inovação da Fapesp. É uma atividade enriquecedora sob diversos aspectos. 
Tem me permitido conhecer mais de perto o mundo das pequenas empresas 
inovadoras, dos investidores de capital de risco, dos pesquisadores-
empreendedores, enfim vários dos elementos do ecossistema paulista de 
inovação, o que contribui bastante para minhas atividades acadêmicas na linha 
de pesquisa sobre empreendedorismo intensivo em conhecimento que 
coordeno.
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6 - ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA

6.1 - Atividades de assistência na área de Saúde

6.1.1 - Atividades de assistência na área de Saúde
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (AS01)

6.2 - Informações Complementares

6.2.1 - Outras atividades de assistência

6.3 - Autoavaliação

6.3.1 - Autoavaliação
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7 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO

7.1 - No âmbito do Departamento

7.1.1 - Atividades administrativas e de gestão no âmbito do Departamento

Descrição (Natureza) Período Fonte
Vice-Chefe do DPCT(Vice-Chefe de 
Departamento)

Início :01/06/2013. Situação: Concluído. Data de 
conclusão: 30/06/2015

SIPEX

Fonte: DGRH/SIPEX (ADG01)

7.2 - No âmbito da Unidade

7.2.1 - Atividades administrativas e de gestão no âmbito de Unidade
Sem dados para este Indicador. Fonte: DGRH/SIPEX (ADG02)

7.3 - No âmbito de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa, 
comissões e conselhos relacionados com estes órgãos

7.3.1 - Atividades administrativas e de gestão no âmbito dos Centros e Núcleos 
Interdisciplinares de Pesquisa
Sem dados para este Indicador. Fonte: DGRH/SIPEX (ADG03)

7.4 - No âmbito da Universidade

7.4.1 - Atividades administrativas e de gestão no âmbito da Universidade
Sem dados para este Indicador. Fonte: DGRH/SIPEX (ADG04)

7.5 - No âmbito externo à Unicamp, no Brasil ou no Exterior

7.5.1 - Atividades administrativas e de gestão fora da Universidade
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (ADG05)

7.6 - Participação em bancas examinadoras

7.6.1 - Participação em bancas examinadoras
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (ADG06)

7.7 - Autoavaliação das atividades administrativas e de gestão

7.7.1 - Destacar a contribuição das atividades desenvolvidas no âmbito da 
Unicamp e fora dela
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DADOS QUANTITATIVOS

Graduação
Total do 
docente

Média anual do 
docente

Média anual da 
unidade

Disciplinas
/Turmas

20 4,00 3,01

Alunos 696 139,20 79,29

Nro. de Horas 753,00 150,60 153,76

Pós-Graduação Stricto Sensu

Programas de Pós-Graduação Credenciado: 1

Total do 
docente

Média anual do 
docente

Média anual da 
unidade

Disciplinas
/Turmas

11 2,20 1,93

Alunos 142 28,40 18,28

Nro. de Horas 228,00 45,60 74,44

Pós-Graduação Lato Sensu
Total do 
docente

Média anual do 
docente

Média anual da 
unidade

Disciplinas
/Turmas

0 0,00 0,03

Alunos 0 0,00 1,05

Nro. de Horas 0,00 0,00 0,74

Orientação ou Coorientação/Supervisão
Concluídos Média anual 

do docente
Média da 
unidade

Em 
andamento

Média da 
unidade

Pós-Doutorado 4 0,80 0,05 (*) (*)

Doutorado 3 0,60 0,57 2 3,78

Mestrado 3 0,60 0,70 1 2,60

Lato Sensu 0 0,00 0,00 (*) (*)

Bolsas de Iniciação 
Científica

0 0,00 0,95 (*) (*)

PED 18 3,60 2,09 (*) (*)

PAD 4 0,80 2,71 (*) (*)
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Produção Intelectual, Artística e Cultural
Tipo de produção Total 

do 
docente

Média 
anual 
do 
docente

Média 
da 
unidade

01.01-Artigos publicados em periódicos especializados 
arbitrados de circulação internacional

8 1,60 1,69

02.01-Trabalhos Completos publicados em anais de congresso 
Internacional

4 0,80 0,67

02.02-Trabalhos Completos publicados em anais de congresso 
Nacional

5 1,00 0,60

02.03-Resumos publicados em anais de congresso Internacional 3 0,60 0,99

06.01-Trabalhos apresentados em eventos científicos 
internacionais (oralmente)

12 2,40 0,98

06.04-Outras formas de participação em eventos científicos 
internacionais (Coordenador de mesa redonda, debatedor de 
mesa redonda, debatedor de painel, coordenador de sessão 
técnica, outra)

5 1,00 0,22

06.06-Participação como membro de comissão em eventos 
científicos internacionais

1 0,20 0,07

07.01-Trabalhos apresentados em eventos científicos nacionais 
(oralmente)

3 0,60 0,65

07.04-Outras formas de participação em eventos científicos 
nacionais (Coordenador de mesa redonda, debatedor de mesa 
redonda, debatedor de painel, coordenador de sessão técnica, 
outra)

4 0,80 0,42

08.01-Entrevistas e outras divulgações 3 0,60 0,24

13.17-Desenvolvimento ou geração de outros trabalhos técnicos 
sem ítens registrados

2 0,40 0,10

14.01-Livros publicados 1 0,20 0,04

17.01-Relatórios Técnicos 5 1,00 0,21

Projetos com financiamento (participação como Responsável ou 
Participante)

Concluídos Em andamento
Pesquisa 7 9

Ensino de graduação 0 0

Ensino de pós-graduação 2 1

Participação como Membro de Bancas
Na Universidade Defesa de Dissertação de Mestrado 3

Na Universidade Defesa de Qualificação de Doutorado 2

Na Universidade Defesa de Qualificação de Mestrado 4

Na Universidade Defesa de Tese de Doutorado 6

Na Universidade Exame de qualificação de Área (MESTRADO) 1

Outras Instituições Exame de qualificação Geral (MESTRADO) 1
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Atividades de Extensão e Interação com a Sociedade
Executor de convênios 1

Editor ou membro de corpo editorial de periódicos 1

Atividades de administração
Concluídas Total de meses

(Concluídas)
Em 
Andamento

Total de Meses(Em 
Andamento)

No 
Departamento

1 6 0 0

Na Unidade 0 0 0 0

Em Centros e 
Núcleos

0 0 0 0

Na 
Universidade

0 0 0 0

Fora da 
Universidade

0 0 0 0

Parâmetros das médias

Dados utilizados para os totais do docente desde: 01/01/2015
Intervalo coberto pelos totais do docente: 5,00 anos.
O cálculo das médias da Unidade considera um total de anos equivalente 
ao intervalo dos dados individuais, arredondado para cima, até o último 
ano completo.
Período para cálculo das médias da Unidade: 2015 a 2019.
Unidade: 22 - IG
Número de docentes/ano na Unidade: 56 (2015); 58 (2016); 58 (2017); 
55 (2018); 58 (2019); (considera todos os docentes vinculados à Unidade 
mesmo que não integralmente no período).

(*) Orientações em andamento não cobertas no relatório.
(**) Total de orientações atualmente em andamento dividido pelo número mais 
recente de docentes da Unidade.
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PARECER DA RELATOR DA(O) COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Conclusão: Aprovado

Comentários

 

O docente é parte permamente do corpo docente do Programa de Pós-
Graduação em Política Científica e Tecnológica, e isso está amplamente 
justificado pela sua atuação detalhada no relatório: o docente possui 
orientações, tem atuação no ensino e participa de importantes projetos de 
pesquisa em âmbito da pós-graduação no IG. No periódo do relatório, o 
docente ofereceu regularmente duas disciplinas na pós-graduação: a CT140 - 
Economia Política da Ciência e Tecnologia (junto com os professores Ruy 
Quadros e Sergio Salles Filho), e a CT124 - Teorias de Inovação e do Progresso 
Técnico.

 

No período, o docente concluiu 3 defesas de mestrado e 3 de doutorado. Cabe 
dizer que uma das teses de doutorado foi escrita e defendida em inglês, com a 
participação do Prof. Nicholas Vonortas na banca. O Prof. Vonortas é professor 
da George Washington University e professor visitante na UNICAMP com bolsa 
da FAPESP, do programa SPEC - São Paulo Excellence Chairs, tendo colaborado 
com vários dos nossos docentes em projetos e publicações internacionais. Além 
disso, o docente supervisionou 4 pós doutorados, um deles internacional, bem 
acima da média da unidade.

 

Além de suas atividades regulares no PPG, o docente atuou no curso de 
extensão Gestão Estratégica da Inovação Tecnológica, oferecido pelo IG e 
coordenado pelo prof. Ruy Quadros.

 

A produção científica do docente tem sido importante, tendo publicado 8 artigos 
em periódicos no período (dentro da média da unidade). Dessa produção, 
destaco publicações na Revista Brasileira de Inovação (Qualis B2 na área 
Interdisciplinar, onde se encontra o PPG); no Journal of Technology Transfer, 
que possui Fator de Impacto de 4.037 (2018); e na Entrepreneurship & 
Regional Development, com FI de 2,928 (2018), índices relativamente bons na 
área de ciências humanas e sociais. No seu conjunto, o docente conseguiu 
manter um bom nível de publicações, expandindo o escopo da sua produção 
para revistas internacionais. O relatório demonstra também participação em 
eventos relevantes da área de estudos de ciência, tecnologia e inovação, alguns 
dos quais não estavam contabilizados no sistema (tendo sido relatados pelo 
docente nos comentários).
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Em termos quantitativos, o docente relata 8 artigos em periódicos, 9 tabalhos 
completos publicados em anais (nacional e internacional) e 3 resumos, todos 
dentro ou próximos da média da unidade. Em termos de apresentações orais, 
publicação de livros e relatórios o docente apresenta produção acima da média 
da unidade, indicado seu envolvimento em atividades acadêmicas e 
engajamento com a comunidade científica internacional para além das suas 
publicações. Cabe dizer que o docente atua na FAPESP na Coordenação de 
Pesquisa para Inovação, portanto vem tendo atuação importante na pesquisa 
para além das atividades da pós-graduação, mas com impacto importante na 
pós.

 

Sua atuação na pesquisa vem sendo também importante: além dos projetos de 
doutorado e pós-doutorado que coordena, cabe mencionar o projeto SPEC - 
São Paulo Excellence Chairs, que trouxe o Prof Vonortas ao IG com impactos 
mais amplos na atuação internacional do docente e do PPG em geral. O docente 
atuou também em diversos projetos financiados pela Comissão Europeia, a 
saber: o projeto Increasing INternational Science, Technology and Innovation 
COoperation between BRAzil and the European Union- INCOBRA, financiado 
pela Comissão Europeia; no Centre for Europe-Brazil Business and Innovation 
Cooperation - CEBRABIC; o projeto Catching-Up na Cadeia Global de Valor: 
Modelos, Determinantes e Implicações Políticas na Era da Quarta Revolução 
Industrial (Catching-up along the global value chain) - CATCHAIN. Essa intensa 
atuação internacional demonstra o esforço do docente em ampliar laços com a 
comunidade internacional, ampliando como um todo a internacionalização do 
PPG.

 

O docente vem ganhando reconhecimento pela sua atuação, listando 3 prêmios 
e 1 menção honrosa por trabalhos nos quais esteve envolvido. Além disso, o 
docente teve sua promoção para Prof. Titular por mérito no ano de 2019, um 
reconhecimento institucional da sua trajetória bem sucedida. Por tudo isso, 
recomendo aprovação do relatório no que se refere à pós-graduação.

 

MARKO SYNESIO ALVES MONTEIRO 
IG/DPCT - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS
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PARECER DA RELATOR DA(O) COMISSÃO DE GRADUAÇÃO

Conclusão: Aprovado

Comentários

 

O Prof. Sergio ministrou durante o quinquênio em questão, 20 disciplinas 
na graduação, incluindo cursos para turmas do PROFIS, da Geologia e da 
Geografia. A média de 4 disciplinas por ano é satisfatória e contribui 
significativamente para a distribuição da carga didática entre os 
docentes do IG.

 

Vinculadas às disciplinas ministradas, o Prof. Segio orientou 18 PEDs e 4 
PADs ao longo dos últimos 5 anos, os quais, segundo auto-avaliação, 
foram determinantes para o desenvolvimento das atividades didáticas. 
Não há relato de métodos de inovação nas atividades de ensino-
aprendizagem do docente.

As atividades de orientação no quinquênio se concentraram na pós-
graduação e não há relato no período de orientação de IC.

O Prof. Sergio se dedica satisfatoriamente às atividades na graduação, 
assim como nas demais atividades, incluindo pós-graduação, pesquisa e 
extensão.

 

VINICIUS TIEPPO MEIRA 
IG/DGRN - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS
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PARECER DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO

Conclusão: Aprovado

Comentários

O relatório de atividades docentes está aprovado pela Comissão de Graduação 
acompanhando o parecer do relator.

RICARDO PEROBELLI BORBA 
IG/DGRN - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS
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PARECER DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Conclusão: Aprovado

Comentários

O parecer do Prof. Marko Synesio Alves Monteiro atesta a significativa 
contribuição do Prof. Sérgio Robles Reis de Queiroz para o Programa de Pós-
Graduação em Política Científica e Tecnológica no período a que se refere o 
RAD. Assim, considero o RAD aprovado no que diz respeito à Pós-Graduação.

 

Prof. Emilson Pereira Leite

Coordenador Geral da Pós-Graduação do IG/UNICAMP 

EMILSON PEREIRA LEITE 
IG/DGRN - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS
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PARECER DA RELATOR DA(O) CONSELHO DEPARTAMENTAL / 
INTEGRADO

Conclusão: Aprovado

Comentários

O Prof. Dr. Sérgio Queiroz do Departamento de Política Científica e Tecnológica 
(DPCT) apresentou durante o quinquênio 2015-2019 um notável nível de 
engajamento com as atividades de ensino, pesquisa e extensão.

No ensino de graduação, ele ministrou regularmente duas disciplinas, uma das 
quais para os alunos do Profis, e outra oferecida em duas turmas para o núcleo 
comum da graduação dos cursos de Geografia e Geologia do Instituto de 
Geociências. De maneira que durante esse período o Prof. Sérgio ofereceu 3 
turmas ao ano. Em virtude do seu engajamento foi contemplado com alunos 
PED em todas as disciplinas e alunos PAD, algumas vezes. Ao todo, o Prof. 
Sérgio orientou 10 alunos PED e 2 PAD, contribuindo à formação desses alunos 
para o ensino em nível superior.

Na pós-graduação assiste-se a uma dedicação similar, com o oferecimento 
regular de uma disciplina obrigatória e de outra eletiva do programa de Política 
Científica e Tecnológica. Em decorrência da sua participação como professor 
permanente desse programa, concluiu durante o período a orientação de 3 
alunos de doutorado e 3 alunos de mestrado. Participou como membro titular 
de numerosas bancas de qualificação e de defesa de dissertação ou tese.

Sua atividade de pesquisa foi intensa nesse período. O Prof. Sergio em 
decorrência de seu engajamento como pesquisador principal no projeto São 
Paulo Excelence Chair da FAPESP intitulado Insyspo, supervisionou 3 pós-docs. 
Dessa colaboração, da qual participaram também alunos de pós-graduação, 
resultou uma profícua produção científica em periódicos de alto impacto. Ao 
todo o professor publicou 8 artigos em periódicos especializados, dos quais 5 no 
exterior. Também publicou em coautoria um livro pelo CGEE sobre a indústria 
farmacêutica brasileira. Esse engajamento se refletiu na divulgação de 
numerosos trabalhos e em participações como coordenador de mesa em 
eventos científicos tanto no Brasil quanto no exterior. Além deste projeto, O 
Prof. Sérgio coordenou a parte brasileira de 2 projetos da Comunidade Europeia 
(Incobra e Catchain), ambos do Horizonte 2020. Em todos esses projetos, o 
Prof. Sérgio contribuiu para a internacionalização e projeção externa do DPCT.   

Na extensão, cabe enfatizar o engajamento do Prof. Sérgio no curso de 
Extensão em Gestão Estratégica da Inovação Tecnológica oferecido pelo DPCT 
sob a coordenação do Prof. Ruy Quadros. No período, ministrou 5 módulos 
nesse curso, alternando a cada ano os módulos Economia da Ciência, da 
Tecnologia e da Inovação e Estratégia de Inovação em Empresas 
Multinacionais. Também cabe destacar sua atuação como coordenador adjunto 
de pesquisa para inovação da Fapesp, onde é responsável pelo programa PIPE. 
Esse engajamento foi muito importante para entender melhor o ambiente das 
pequenas empresas inovadoras do Estado de São Paulo, a partir do qual tem 
desenvolvido suas pesquisas sobre empreendedorismo.

Em virtude de seu engajamento nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, 
o Prof. Sérgio foi promovido a professor titular do DPCT em 2019. Pelo exposto 
recomendo a aprovação do relatório de atividades no quinquênio 2015-2019.
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ASSUNTO: Alteração do catálogo dos cursos 54 e 55  

 

PARECER DGEO Nº 06/2020 

  

O Departamento de Geografia do Instituto de Geociências da 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), na 98ª. reunião 

ordinária, realizada em 06/12/2019, solicita a direção do Instituto de 

Geociências o encaminhamento aos órgãos competentes o pedido 

alteração do catálogo dos cursos 54 e 55 (ano 2021). Os pedidos de 

alteração estão listados abaixo: 

• Inclusão de equivalência para as disciplinas GF136 –Cartografia 

Sistemática e a disciplina GN108 – Cartografia Sistemática; 

• Inclusão de equivalência para as disciplinas GF412 – Climatologia 

Geográfica e a disciplina GF509 – Climatologia II 

• Alteração dos vetores da disciplina GF305 – Práticas de Geociências 

na Educação Básica: exclusão da realização de exame. 

• Alteração dos vetores da disciplina GF806 – Estágio Supervisionado 

de Geografia I: exclusão da realização de exame. 

• Alteração dos vetores da disciplina GF901 – Estágio Supervisionado 

de Geografia II: exclusão da realização de exame. 

 
 
Encaminhe-se à Congregação para as providências cabíveis. 

 
 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 
12 de março de 2020. 

 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Raul Reis Amorim 
Chefe do Depto de Geografia 
IG/UNICAMP-Matric.:308705 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP) 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS (IG) 

COMISSÃO DE GRADUAÇÃO (CGIG)  

 

 

Campinas, 31 de março de 2020 

 

 Parecer:  01 / 2020  CG IG 
Assunto:  Equivalência em Disciplinas GF136 com GN108 e GF412 com GF509 e a Alteração de Vetor das 

disciplinas: GF305 / GF806 / GF901 para os catálogos Proposto e Vigentes dos cursos 54 e 55  
 

 

Em atendimento à solicitação do Departamento de Geografia (DGEO) para esta Comissão 
de Graduação do Instituto Geociências (CGIG) para avaliação do Parecer DGEO no. 05/2020, 
referente ao assunto Alteração dos vetores de algumas disciplinas do Catálogo Proposto (2021) e 
dos Catálogos Vigentes dos Cursos 54 (Geografia Integral) e 55 (Geografia (Noturno) conforme 
documento em anexo). 
 

A CGIG aprova unanimamente o pedido Parecer DGEO nº 05/2020 por meio de consulta 
realizada via plataforma eletrônica, juntamente com os membros da CGIG no dia 31/03/2020.  
Assim, seguem as alterações: 
 
   Disciplinas Equivalentes:  

1. Cartografia Sistemática (GF136) com Cartografia Sistemática (GN108) 
2. Climatologia Geográfica (GF412) com Climatologia II (GF509) 

 
   Alteração do Vetores no Campo Referente a Exame: 

1. Práticas de Geociências na Educação Básica (GF305), com exclusão da realização de exames.  
2. Estágio Supervisionado de Geografia (GF806), com exclusão da realização de exames.  
3. Estágio Supervisionado de Geografia II (GF901), com recomendação para exclusão da realização 

de exames.  

 
Diante do exposto, encaminho este Parecer 01/2020 CGIG para a apreciação do colegiado 

da Congregação do IG.  
         

 
Prof. Dr. Vicente Eudes Lemos Alves 

Matrícula: 297848 
Coordenador de Graduação em Geografia da CGIG 

Instituto de Geociências (IG) - Unicamp 
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ASSUNTO: Indicação de membros de banca examinadora do Concurso 
de Livre Docência da disciplina GF 605 – Geomorfologia do Brasil 
 

PARECER DGEO Nº 09/2020 

  

O Departamento de Geografia do Instituto de Geociências da 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), na 99ª. reunião 

ordinária, realizada em 06/02/2020, indicou para a realização do 

Concurso de Livre Docência da disciplina GF 605 – Geomorfologia do 

Brasil os seguintes docentes para a composição da banca examinadora: 

 

Titulares: 

Prof. Archimedes Perez Filho-UNICAMP 
Profa. Tereza Paes -UNICAMP 

Prof. Marcos Ferreira- UNICAMP 
Profa. Andrea Medinila Pancher - Unesp/Rio Claro 
Prof. Sergio dos Anjos Ferreira Pinto - Unesp/Rio Claro 

 
Suplentes: 
Prof. Lindon Fonseca Mathias - UNICAMP 

Prof. Márcio Cataia - UNICAMP 
Prof. Carlos Roberto Spindola - UNICAMP 

Prof. Fabiano Tomazini Conceição -Unesp/Rio Claro 
Prof. Dr. João Osvaldo Rodrigues Nunes - Unesp/Presidente Prudente 
 

 
 
Encaminhe-se à Congregação para as providências cabíveis. 

 
 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 
12 de março de 2020. 

 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Raul Reis Amorim 
Chefe do Depto de Geografia 
IG/UNICAMP-Matric.:308705 
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DEPARTAMENTO DE POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

 
 

 
ASSUNTO: Pós-doc PPPD 
 

 
 

PARECER DPCT Nº 07/2020 

 
 

 
 

A Assembleia do Departamento de Política Científica e 

Tecnológica, na sua 100ª Reunião Ordinária, realizada em 01 de abril de 
2020, manifestou-se favoravelmente a solicitação de prorrogação do 

termo de adesão da Dra. Márcia Maria Tait Lima no PPPD. 
Encaminhe-se à Congregação para as providências cabíveis. 
 

 
Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 

01 de abril de 2020. 

 
 

 
 
 

 
 

Profa. Dra. Flávia L. Consoni de Mello 

Chefe do DPCT 
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Departamento de Política Científica e Tecnológica – DPCT/IG/Unicamp 
Parecer 

 
 
 

Referência: solicitação de renovação do vínculo de Pesquisador de Pós-Doutorado (PPPD) da 
Unicamp junto ao DPCT da pesquisadora Dra. Márcia Maria Tait Lima 

 
 
 
Trata-se de parecer sobre pedido de renovação do vínculo da Dra. Márcia Maria Tait Lima no 
Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD/ CAPES) junto ao PPG-PCT e do Departamento de 
Política Científica e Tecnológica. 
 
A Dra Márcia iniciou suas atividades de pós doutorado em abril de 2016 sob supervisão da profa. 
Leda Gitahy e desde então realizou diversas atividades ligadas à pesquisa, publicação e docência 
que estão em conformidade com o seu plano de trabalho então apresentado para a adesão ao 
programa. Sua bolsa tem término previsto para marco de 2021. 
  
 
Considerando que a pesquisadora Márcia tem participado ativamente da vida acadêmica do DPCT 
em atividades de pesquisa e ensino, meu parecer é favorável à aprovação da solicitação de 
renovação de seu vínculo de pós doutorado junto ao Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD/ 
CAPES) junto ao DPCT até o período de encerramento de sua bolsa, em março de 2021. 

 

 

 

Campinas, 26 de março de 2020 

 

__________________________ 

Profa. Dra. Flávia L. Consoni 
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Ministério da Educação - MEC
Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES

Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco L, Lote 06
CEP 70.040-031 - Brasília, DF

1 / 1

A fim de validar a autenticação deste documento, por favor acesse  e informe o seguinte código:http://validadocumentos.capes.gov.br/ 2nGlgTAjKTZ4=

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF nº , é beneficiárioMARCIA MARIA TAIT LIMA 218.847.648-43
de bolsa na modalidade  do  da FundaçãoEstágio Pós-Doutoral Programa Nacional de Pós-Doutorado/Capes (PNPD/CAPES)
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), CNPJ 00.889.834/0001-08, no período de Novembro de 2018
com término previsto para , atuando no Programa de Pós-Graduação em Março de 2021 POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

 do(a) .(33003017047P2) UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

O(a) bolsista percebe o valor mensal de bolsa de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais). As bolsas do  são isentas dePNPD/CAPES
imposto de renda de acordo com a legislação vigente (Lei nº 9.250 de 26 de dezembro de 1995, art. 26; Decreto nº 9.580 de 22 de
novembro de 2018, art. 35, inciso VII, alínea a; Instrução Normativa SRF nº 1.500 de 29 de outubro de 2014, art. 11º, inciso I), não
caracterizando vínculo empregatício e não cabendo recolhimento de contribuição previdenciária.

Este documento tem validade de 30 dias da sua data de emissão.

Brasília, 14 de Fevereiro de 2020

Paulo Khoury Freire

Coordenador de Programas de Apoio à Excelência

CAPES/DPB/CGSI/CEX
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Projeto de Pesquisa e Plano de Atividades - Candidatura ao Pós-Doutorado no 

Departamento de Política Científica e Tecnológica d a UNICAMP pelo Programa 
Nacional de Pós-doutorado (PNPD/CAPES) 

 
Título: Estudos Sociais da Ciência e Tecnologia e Movimentos Sociais latino-

americanos: Explorando novas abordagens para compreensão de relações Ciência, 
Tecnologia, Desenvolvimento e Natureza. 

Pesquisadora Responsável/Candidata: Dra. Márcia Maria Tait Lima 
 
 
 

RESUMO 
 

A pesquisa de pós-doutorado pretende desenvolver teoricamente uma abordagem 

relacional entre os valores éticos e epistêmicos produzidos movimentos sociais populares 

na América Latina e os aportes dos Estudos Sociais da Ciência e Tecnologia (com foco 

na Filosofia da Ciência Tecnologia e Estudos Feministas da Ciência e Tecnologia). O 

estudo buscará contribuir com a sistematização e elaboração de novas propostas de 

caráter ético e epistêmico para superação abordagens instrumentais sobre a relação 

conhecimento tecnocientífico/meio ambiente/sociedade, que ajudem a superar a chamada 

“crise ambiental contemporânea”. 
 
 
 

1. APRESENTAÇÃO e RELEVÂNCIA DA PESQUISA 
 

 

Pelo menos desde a década de 60, um conjunto não desprezível de especialistas 
 

em  diversas  áreas  (antropólogos,  ambientalistas,  economistas,  filósofos,  etc.)  e  de 
 

movimentos sociais (ambientalistas, feministas, pacifistas, camponeses, etc.) apontam 
 

os aspectos destrutivos da nossa racionalidade instrumental e do modo como 
 

“usufruímos” dos bens da natureza para produzir/reproduzir nossas condições de 
 

existência enquanto coletividade humana. Em tempos recentes, temas como: 
 

aquecimento global, epidemia de doenças endêmicas, contaminação de rios pela 
 

mineraria  e  terras  pelo  uso  de  agroquímicos  confluem  para  um  cenário  de  “crise  

 

socioambiental”. Esta crise possui dimensões éticas  e cognitivas que nem sempre ou 
 

quase nunca são explicitadas ou abordadas do ponto de vista científico. - Quais seriam 
 

os componentes que permitem justificar os comportamentos que privilegiamos enquanto 
 

seres humanos e civilização? Em que se fundamentam as concepções que subsidiam as 
 

relações que estabelecemos entre humanidade/natureza e entre biologia/cultura, 
 

conhecimentos/tecnologias? Como pensar valores éticos e epistêmicos distintos dos que 
 

nos conduziram a crise atual? 
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No campo da filosofia da ciência, filósofos como Lacey (2009) e Ramos (2014) 

ajudam a entender como a crise socioambiental atual se relaciona com aspectos da 

própria racionalidade (entendida como capacidade de agir de forma racional, inteligente 

e responsável frente às contingências e motivações) da ciência. Parece existir uma 

marcada desconexão entre os procedimentos científicos e os contextos sociais ou com o 

“mundo da vida 
1
”; ou entre a produção tecnocientífica e os valores necessários para 

sustentar uma “existência humana legítima” (Ramos, 2014:722). Esta separação trouxe 

implicações negativas para os indivíduos - falta de sentido, ansiedade, exposição a altos 

graus de competitividade e pressão - que se reproduzem nas coletividades humanas em 

maior ou menor grau. 

 

Ainda no campo das contribuições filosóficas, Vanda na Shiva há mais de 20 anos 

vem contribuindo com uma crítica aos reducionismos científicos. Esta autora estabelece 

uma relação causal entre o “comportamento social predatório socialmente aceito” em 

relação aos “bens comuns” (como terra, água, ar, biodiversidade) e as interpretações 

científicas reducionistas sobre a vida. Tais interpretações formariam a base cognitiva das 

formas de “mau desenvolvimento”, entendidas por ela como um conjunto de processos 

de violação da integridade de sistemas orgânicos interconectados , processo que geram 

exploração, desigualdade e violência, afetando principalmente as populações do Sul e as 

mulheres (Shiva, 1995). 

 

A crítica à tecnociência – ou, como denominada por Lacey (2014b), 

“tecnociência comercialmente orientada” e por Dagnino (2008) como “tecnociência 

capitalista” - parte do entendimento de que a produção tecnocientífica atual tem 

incorporado predominantemente os valores de controle, produtividade e competitividade 

próprios do âmbito econômico/monetizado. Dito de outra maneira, “as instituições 

científicas contemporâneas são dominadas pela noção de que a ciência tem como 

objetivo gerar inovações tecnocientíficas que contribuam para o crescimento econômico 

e, mais genericamente, para o progresso tecnológico e econômico” (Lacey, 2014a). 
 
 
 
 
 
 

1 Esta noção, utilizada por Lacey, Mariconda e Ramos , está baseada em sua origem na obra de Edmund 
Husserl, e pode ser entendida como “experiência ou vivência concreta nas quais as pessoas estão 
cotidianamente inseridas”, esta experiência apresentaria uma “pluralidade de sentidos entrelaçados” sobre 
os quais acontecem “os projetos pessoais e interpessoais” (Sacrini, 2014: 699). Esta noção também foi 
usada por diversos autores no âmbito da filosofia e sociologia, como Habermas e Gramsci, explorando

 
 

sua relação com a formação de visões de mundo e ideologias. 
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No entanto, valores específicos produzem conhecimentos, tecnologias e sistemas 

tecnocientíficos específicos. A produção de conheci mento feita no âmbito da ciência 

não é capaz de neutralidade e está implicada com visões de mundo e valores e, portanto, 

com aspectos políticos, culturais e econômicos, etc. Os conhecimentos tecnocientíficos 

produzidos por métodos e abordagens reducionistas, nos termos de Shiva, e 

descontextualizadas, nos termos de Lacey, podem constituir-se como parte dos 

mecanismos “socialmente aceitos” de violência contra a natureza, seres humanos e a 

própria integridade da vida. Esta violência não se circunscreve somente à redução da 

biodiversidade ou à degradação dos ecossistemas, mas também a processos de redução 

de culturas, conhecimentos e processos geradores de epistemologias, o que Boaventura 

de Sousa Santos chamou de “epistemicídios”. 

 

Em seus trabalhos em torno das “epistemologias do Sul” Santos (2009) refere-se 

às epistemologias produzidas na periferia do sistema capitalista global ou em locais 

distantes do epicentro da globalização econômica neoliberal. Segundo este autor, as 

epistemologias do Sul não são apenas as produzidas pelos povos colonizados, mas 

também àquelas produzidas no “Sul dentro do Norte”. Trata-se de uma noção próxima à 

de descolonização ou colonialidade, que não se restringe a uma designação geográfica 

do Sul global ou ex-colônias, mas a uma forma de pensamento e de ação sobre o mundo 

predominantemente modernizante e eurocentrada. A “proliferação de epistemologias do 

Sul”, segundo ele, seria fundamental para reverter os processos de aniquilamento de 

epistemologias de povos e de comunidades fora deste eixo “modernizado” que operam 

por meio de mecanismos de “saber-poder” nas esferas econômica, cultural e de 

produção de conhecimento. 

 

Algumas ações coletivas populares na América Latina que se identificam com 

uma cultura indígena e camponesa trazem contribuições epistêmicas e éticas importantes 

para pensar caminhos alternativos à crise socioambiental ou mesmo um “novo paradigma 

civilizatório”. Os coletivos de mulheres têm apresentado uma importante contribuição 

para repensar a distinções estabelecidas entre produção/reprodução, colocando a 

necessidade de colocar a “sustentabilidade da vida” como o eixo central das sociedades 

humanas de universalização da ética do cuidado (que surge como imperativo do cuidado 

restrito aos seres humanos) para os bens da natureza e para o cuidado comunitário com os 

bens comuns. 
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O pensamento indígena, campesino e de outras comunidades identificadas como 

“tradicionais” têm sido descredenciados, como destaca Santos, pelas relações 

assimétricas estabelecidas entre os conhecimentos tradicionais e os científicos, um 

processo de aniquilamento baseado na “rivalidade de conhecimentos”. A proposta de 

Santos é de coexistência e “ecologia de saberes” que ao invés do aniquilamento promova 

a “proliferação de epistemologias”. 

 

O interesse nas relações “ciência, tecnologia e sociedade” no contexto latino- 
 

americano e questões socioambientais fazem parte de minha trajetória e foi determinante 

na participação em projetos colaborativos sobre temas como: tecnologia social (Tait e 

Dagnino, 2013), políticas e concepções de biossegurança (Tait, 2011), mudanças 

climáticas e cultura científica, agroecologia, plantas medicinais e comunicação rural (Felix 

e Tait, 2014) e , mais recentemente, gênero, ciência e agricultura (Tait 2014 e Tait 2015). 

De fato, estes trabalhos poderiam ser agrupados em um grande tema ou preocupação 

geral: os potenciais epistêmicos e éticos de ações coletivas recentes na América Latina e 

propostas alternativas aos modelos de desenvolvimento geradores de desigualdades 

humanas (de classe, gênero, raça/etnia, etc.) e “socioambientais” nas quais predominam 

um antropocentrismo exacerbado que justifica relações exploratório-instrumentais entre 

humanos/natureza. 

 

Durante a pesquisa de doutorado, publicada em livro (Tait, 2015), foram 

trabalhados elementos dos discursos e das propostas de movimentos de mulheres 

camponesas no Brasil e Argentina, ressaltando as diferenças em relação aos 

direcionamentos das políticas atuais mais prestigiadas e fomentadas para os sistemas 

agroalimentares industriais. O desenvolvimento da pesquisa de doutorado contou com 
2 

um estágio junto à Cátedra de Estudos de Gênero da Universidade de Valladolid 

(Epanha). Neste estágio me dediquei especialmente a leituras sobre teorias feministas e 

especificamente o Ecofeminismo
3
 e um levantamento bibliográfico que não foi 

totalmente incorporado à pesquisa de doutorado e de verá ser retomado no atual projeto. 
 
 

 
2 Estágio realizado por 10 meses com bolsa BEPE/FAPESP sob a supervisão da filósofa e 
professora titular do Departamento de Filosofia e Letras Alicia Puleo.

 

3
 O Ecofemismo pode ser definido, em uma aproximação inicial, como uma concepção feminista e um  

movimento que “estabelece relações entre a exploração e degradação do mundo natural e a subordinação  
e opressão das mulheres” (Mellor, 2000: 16). Tem sua origem na década de 70 junto com a Segunda Onda 
do feminismo e o fortalecimento dos movimentos verdes e estabelece alianças entre o feminismo e o 

ecologismo, além de promover uma crítica teórica e uma mobilização social, que enfrentem os impactos 

negativos do “desenvolvimento humano”, a partir de uma perspectiva relacional humano/natureza/gênero . 
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Feministas de outras vertentes, como a Economia Feminista, também trazem 

contribuições para pensar os problemas relacionados à crise socioambiental ao 

afirmarem a necessidade de colocar a “sustentabilidade da vida” (Cristina Carrasco, 

2003 e Amaia Orozco, 2014) como pilar ético e real centro de nossa sociedade e do 

sistema produtivo/reprodutivo. Com esta e outras noções, a Economia Feminista tem 

contribuído para pensar a não-mercantilização da vi da e a “crise civilizatória”, questões 

que também são colocadas pelo Feminismo Camponês latino-americano. 

 

Buscávamos que fossem reconhecidos os múltiplos e gravíssimos ataques aos processos 

vitais, assim como as diferenças estruturais de um sistema predador. Falávamos de crise 
civilizatória, não porque o sistema se vá desmoronar amanhã (pensamos em marcos 

temporais amplos), e sim, porque atravessava todas as crises estruturais (políticas, 

sociais, econômicas, culturais e nacionais), e porque a crise afetava as construções  
éticas e epistemológicas mais básicas crise( de sentido em torno da própria 

compreensão de nossa vida). (Amaia Orozco 2014: 6, grifos meus). 
 

Estas contribuições, que emergem de distintos movimentos sociais e vertentes 

teóricas, têm mostrado valores epistêmicos e éticos na direção não só de recuperar os 

recursos naturais, mas de uma vida melhor e mais livre. Essas vozes, comumente 

tornadas ausentes no campo da produção de conhecimento e das arenas políticas 

institucionais, podem contribuir para pensar caminhos de transformação com sentidos 

que não sejam orientados por noções exploratório-instrumentais entre humanos e 

natureza. 

 

O paradoxo que a crise socioambiental nos coloca parece ser: as vozes tornadas 

ausentes são justamente as que estão elaborando as contribuições mais importantes no 

âmbito da epistemologia e da ética e que, portanto, poderiam contribuir com saídas para 

a crise sobre para a qual buscamos saídas. 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

Objetivos Gerais 

 

A proposta de pesquisa de pós-doutorado, dando continuidade ao trabalho realizado 

durante o doutorado com movimentos de mulheres camponesas, estará voltada à 

organização e discussão de um conjunto de contribuições de natureza ética e epistêmica 

de movimentos populares latino-americanos que ofereçam respostas à crise 

socioambiental. 
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Objetivos Específicos 

 

1) Sistematizar um conjunto de concepções que emergem de ações coletivas na 

América Latina (campesinas, indígenas, feministas); 
 

2) Identificar as noções-chave de uma ética singular s obre as relações entre seres 

humanos e entre esses e a natureza presente nas propostas de ações coletivas 

populares; 
 

3) Aprofundar o entendimento das dimensões epistemológica e ética das ações 

coletivas (tema pesquisado no doutorado), explorando as articulações entre 

distintas éticas (feministas, ambientalistas, camponesas); 
 

4) Discutir e organizar elementos que auxiliem a formação de propostas centradas 

novos componentes valorativos e éticos e que ajudam na formulação de um 

pensamento “para além da crise”, buscando fortalece r abordagens que trabalhem 
 

com saídas coletivas e propostas de transformações nos modos de 

produção/reprodução da vida. 

 
 
 

3. METODOLOGIA e REFERÊNCIAS 

 

Os autores e autoras com os quais pretendo trabalhar têm em comum uma implicação 

com a transformação de processos gerador es de desigualdade social e de degradação 

ambiental, sendo oriundos de distintas áreas disciplinares, tais como: filosofia, sociologia 

das ações coletivas, sociologia da ciência e da tecnologia, além de teorias feministas. 

 

 

Entre as referências teóricas destaca-se a incorporação de referências da filosofia da 

ciência, não trabalhadas ou desenvolvidas durante o doutorado, como as de Hugh Lacey 

e Maurício de Carvalho Ramos; as teorizações sobre “buen vivir” (sumak kawsay) 

enquanto concepção e alternativa ao desenvolvimento na América Latina (como 

trabalhos de Alberto Acosta e Eduardo Gudynas, 2011); e de Silvia Rivera Cusicanqui 

(2010) e Fausto Reinaga (2010), que retomam o tema das violências e “horizontes 

históricos do colonialismo interno” da América Lati na a partir de uma perspectiva 

ambientalista e indígena. 

 

Também serão revisitadas algumas referências utilizadas durante a pesquisa de 

doutorado como as teorias sobre ações coletivas e emancipação social de Alberto 
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Melucci e Boaventura de Sousa Santos e a crítica de autoras dentro do campo das 

epistemologias feministas – ecofeminismo, economia feminista e feminismo da C&T - 

dando continuidade a aproximações já iniciadas durante a pesquisa de doutorado. 

 

Neste sentido, pretende-se trabalhar metodologicamente com uma postura que rompa 

as assimetrias entre as abordagens propriamente acadêmicas e aquelas produzidas no 

âmbito das ações coletivas populares. Alguns conceitos e concepções que serão 

mobilizadas: (1) conceito de “justiça/injustiça epistemológica
4
” (González-Arnal, 2014); 

(2) concepções de “buen vivir”; 2) valores cognitivos e sociais e ética; (3) “florescimento 

da vida 
5
” (Ramos, 2014); “sustentabilidade da vida” e “éticas dos cuidados” (Carrasco, 

2003 e Orozco, 2014). 

 
 
 

4. TRAJETÓRIA DE PESQUISA E ADEQUAÇÃO AO 

PROGRAMA DE PÓS-DOUTORADO PCT 

 

A pesquisa será desenvolvida em consonância com a participação em atividades em 

grupos de pesquisa da USP e Unicamp e projetos de extensão nos quais já tenho 

envolvimento. O vínculo com grupos da Unicamp iniciou-se em meados de 2006 e 2007 

com a integração ao Grupo de Análise de Política de Inovação (GAPI) do Departamento 

de Política Científica e Tecnológica
6
 da Unicamp e Laboratório de Estudos Avançados 

em Jornalismo Científico (Labjor) e desde 2015 como professora participante no 

Mestrado em Divulgação Científica e Cultural no qual sou responsável por uma 

disciplina e orientadora de duas estudantes do mestrado. 

 

No primeiro grupo tenho atuado dentro da linha de pesquisa “tecnociência e poder” 

e desenvolvido trabalhos colaborativos que resultaram em dois projetos de pesquisa 

internacionais (financiados pelo IDRC e CNPQ que constam no currículo); diversas 

publicações em periódicos e coletâneas de artigo (especificadas no currículo); e 
 

 

4 Segundo González-Arnal (2014), a noção de justiça epistemológica tem recebido grande atenção no
  

âmbito da filosofia aglo-saxônica recente, de forma  paralela a abordagem das epistemologias do Sul. A 

 

noção de justiça/injustiça epistemológica, segunda a autora, se refere à importância de promover 
condições para o cultivo de virtudes epistemológica s e ao debate sobre poder (disputas pela legitimidade 
dos conhecimentos), conhecimento e ética.  
5 Segundo Ramos (2014) este conceito refere-se a uma versão de desenvolvimento em sentido amplo, que 
envolve tanto o florescimento humano como o florescimento da natureza.

 

 
6
 Ainda no âmbito de relações com o DPCT, cito a participação no projeto Miseal 

(http://www.miseal.net/), um projeto transnacional financiado pela União Europeia sob a coordenação da 
prof. Dr. Maria Conceição da Costa. 
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organização em 2015 do I Simpósio Latino Americano de Estudos Feminista de Ciência 

e Tecnologia. No segundo, em trabalhos com divulgação científica e, atualmente, em um 

projeto sobre o tema “mudanças climáticas e cultura científica” (Rede Brasileira de 

Pesquisas em Mudanças Climáticas Globais). Estas atuações também são convergentes 

com o projeto de pesquisa apresentado por explorar as relações entre ciência, tecnologia 

e sociedade, especificamente as problemáticas socioambientais contemporâneas, podendo 

ampliar a possibilidade de diálogos interdisciplinares e transversais. 

 

Em 2014 comecei a integrar também as atividades do Grupo de Pesquisa em 

Filosofia, História e Sociologia da Ciência e Tecnologia do Instituto de Estudos 

Avançados da USP, complementando minha participação no Programa de Extensão em 

Agroecologia e Rede de Agroecologia da Unicamp que teve início em 2010. E, mais 

recentemente, a participar do grupo de pesquisa e trabalho responsável pelo 

desenvolvimento do Observatório de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde da 

Fiocruz. 

 

Essa trajetória de pesquisa individual e em grupo, por seus temas e abordagens, 

tem aproximações com a maioria das áreas do Programa de Pós-Graduação em Política 

Científica e Tecnológica citadas no presente edital e também com os temas dos grupos de 

pesquisa GAPI e Estudos Sociais da C&T. Dentre as áreas prioritárias mencionadas no 

edital, o projeto apresentado e meus interesses de pesquisa convergem principalmente 

com: “Mudança Tecnológica, Transformações Sociais e Meio Ambiente”, “Estratégias de 

Ciência e Tecnologia e Atores Sociais”, “História e Teorias da Ciência e da Tecnologia”; 

e diversas disciplinas(nas quais me considero apta a atuar segundo escopo previsto no 

edital). 

 

 

PLANO DE TRABALHO  
 

A pesquisa contemplará as atividades necessárias para realização do projeto de 

pesquisa, como: revisão bibliográfica; discussão de resultados nos grupos de pesquisas e 

em eventos científicos; participação em atividades organizadas pelos grupos e 

Departamento; elaboração de artigos científicos; oferecimento de cursos/disciplinas. A 

pesquisa será desenvolvida em consonância com a participação que já vem sendo 

realizada em atividades de grupos de pesquisa (Unicamp e USP), atividades docentes, 

entre outras que sejam pertinentes ao tema do projeto e necessidades do Programa.  

Vale salientar que envolvimento nestes grupos tem sido fundamental para o
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desenvolvimento  de  habilidades  de  pesquisa  e  a  prática  da  interdisciplinaridade  e de  

 

projetos colaborativos interunidades e interinstitucionais. 
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A Assembleia do Departamento de Política Científica e 

Tecnológica, na sua 100ª Reunião Ordinária, realizada em 01 de abril de 
2020, manifestou-se favoravelmente a solicitação de prorrogação do 

termo de adesão da Dra. Ana Maria Nunes Gimenez no PPPD, bem como 
o parecer emitido pelo Prof. Aleix A.Martin. 

Encaminhe-se à Congregação para as providências cabíveis. 

 
 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 

01 de abril de 2020. 
 

 
 
 

 
 

Profa. Dra. Flávia L. Consoni de Mello 

Chefe do DPCT 
 

Fls. 472



INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

PARECER

Unidade: DPCT/IG/Unicamp
Referência: Prorrogação
Programa de Pós-Doutorado - Capes

Proc. N. 88887.176105/2018-00

Bolsista: Dra. Ana Maria Nunes Gimenez 

Supervisora: Profa. Dra. Maria Beatriz Machado Bonacelli

Período: Março 2020 a Fevereiro 2021

_______________________________________________________________________

A Dra. Gimenez solicita prorrogação de projeto de pós-doutorado com bolsa da Capes
pelo período Março 2020 a Fevereiro 2021, sob título “A relação universidade-sociedade sob
o enfoque da terceira missão: contribuições para a evolução conceitual e prática a partir de
experiências  comparadas”,  sob  supervisão  da  Profa.  Bonacelli,  no  âmbito  do
DPCT/IG/Unicamp.

O projeto original está bem estruturado e argumentado e tem como objetivo principal
“contribuir com a consolidação da concepção abrangente da terceira missão, no Brasil, com
ênfase  na  inserção  local  e  no  papel  regional  da  Universidade,  apoiando  o  movimento
internacional em curso, assim como políticas universitárias neste sentido”. 

Segundo o Relatório de Atividades Bolsistas para o período 01/03/2018 a 31/12/2019,
a Dra. Gimenez cumpriu os objetivos do projeto, evidenciado pela prolífica produção , se
destacando:  um trabalho  em revista  internacional,  um trabalho  em revista  nacional,  uma
resenha em revista  nacional,  um trabalho  em anais  de evento  nacional,   e  outro  trabalho
submetido, além da participação e apresentação em diversas conferências. Também participou
ativamente  de  atividades  do  Departamento,  como  seminários,  disciplinas  e  outros,  e  da
organização e participação de um evento nacional no IG “Seminário: a Relação Universidade-
Sociedade no Século XXI”, que teve um impacto notório na comunidade.

Diante do exposto, meu parecer é favorável à aprovação da solicitação da prorrogação
da Dra. Ana Maria Nunes Gimenez  no Programa de Pesquisador Pós-Doutorado (PPPD) da
Unicamp junto ao DPCT. 

Campinas, 27 de Março de 2020

______________________________
Prof. Dr. Aleix Altimiras Martin
Matrícula 309292
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Ministério da Educação - MEC
Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES

Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco L, Lote 06
CEP 70.040-031 - Brasília, DF

1 / 1

A fim de validar a autenticação deste documento, por favor acesse  e informe o seguinte código:http://validadocumentos.capes.gov.br/ 2nT+hQVpGplI=

DECLARAÇÃO

Atesto, para os devidos fins, que o(a) Sr(a). , CPF nº , beneficiário(a) do projetoANA MARIA NUNES GIMENEZ 534.766.890-34
/subprojeto  na modalidade de465466/2014-1 INCT-PPED - Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento Estágio Pós-

 da Universidade/Instituto , está vinculado(a) ao Doutoral UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS Institutos Nacionais de
desde  recebendo da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível SuperiorCiência e Tecnologia (INCT) Março de 2020

(CAPES), CNPJ 00.889.834/0001-08, uma bolsa a qual consiste de mensalidades conforme extrato de pagamentos disponível no
detalhe do processo do benefício, com término previsto para .Fevereiro de 2021

As bolsas do INCT são isentas de imposto de renda de acordo com a legislação vigente (Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
art. 26; Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), art. 39, inciso VII;
Instrução Normativa SRF n º 15, de 2001, art. 5 º, inciso XVII), não caracterizando vínculo empregatício e não cabendo
recolhimento de contribuição previdenciária.

Este documento tem validade de 30 dias da sua data de geração.

Brasília, 6 de Março de 2020
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  
8.  

9.  

Chamada INCT - MCTI/CNPq/CAPES/FAPs nº 16/2014

Programa INSTITUTOS NACIONAIS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (INCT)

TERMO DE COMPROMISSO

Pós-Doutorado

Eu ANA MARIA NUNES GIMENEZ, portador (a) do documento nº 534.766.890-34 e vinculado ao 
Projeto nº 88887.136919/2017-00, pelo período de 03/2020 à 02/2021, comprometo-me, como bolsista 
da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, no âmbito 
Chamada INCT - MCTI/CNPq/CAPES/FAPs nº 16/2014, a assumir, em caráter irrevogável, os 
compromissos e obrigações que se seguem:

Dedicar-me às atividades previstas no projeto ou plano de trabalho aprovado pelo Coordenador do 
INCT, durante a vigência da bolsa;
Possuir título de doutor, quando da implementação da bolsa, obtido em cursos avaliados pela 
CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, 
este deverá ser analisado pelo Programa de Pós-Graduação ao qual estará vinculado;
Possuir currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro, encaminhar, ao 
Coordenador do INCT, currículo conforme modelo disponibilizado pela Capes na Portaria nº 86
/2013;
Apresentar comprovação de afastamento da instituição de origem, por período compatível com o 
prazo de vigência da bolsa e não realizar o estágio de pós-doutorado na mesma instituição com a 
qual possui vínculo empregatício, se for docente ou pesquisador com vinculo empregatício no país 
em IES ou instituições públicas de pesquisa;
Não possuir qualquer relação de trabalho com a instituição promotora do programa de pós-
graduação;
Não acumular a percepção da bolsa com qualquer modalidade de auxílio ou bolsa de outro 
programa da CAPES, ou de outra agência de fomento pública nacional;
Não se encontrar aposentado ou em situação equiparada;
Elaborar o “Relatório de Atividades do Bolsista” (conforme modelo disponibilizado pela Capes) a 
ser submetido, em até 30 (trinta) dias após o encerramento da minha bolsa, à aprovação do 
Supervisor e anexado à Prestação de Contas do Coordenador do INCT junto ao CNPq;
Apresentar, quando solicitado, comprovante de todas as informações presentes no currículo;

10. Registrar no sistema SCBA os dados bancários, em tempo hábil, para o pagamento das mensalidades;

11. Mencionar a expressão "Bolsista CAPES/BRASIL" nos trabalhos que publicar, ou patentes que 
registrar, em decorrência da referida bolsa;

12. Devolver à CAPES qualquer importância recebida indevidamente.

Ao firmar o presente compromisso, declaro estar ciente de que a inobservância aos itens acima poderá 
acarretar a suspensão dos benefícios concedidos e a obrigação de restituir à CAPES toda a importância 
recebida, mediante providências legais cabíveis.
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Programa Nacional de Pós-Doutorado CAPES/PNPD 

Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento - 

INCT/PPED (CHAMADA INCT - MCTI/CNPq/CAPES/FAPs nº 16/2014) 

Número do Processo: 88887.477526/2020-00 

Instituição: 

Universidade Estadual de Campinas 

Instituto de Geociências 

Departamento de Política Científica e Tecnológica  

Programa de Pós-Graduação em Política Científica e Tecnológica  

Pós-doutoranda 

Ana Maria Nunes Gimenez 

Supervisora 

Profa. Dra. Maria Beatriz Machado Bonacelli 

 

Este documento faz parte da documentação exigida para a candidatura à bolsa PNPD CAPES 

no âmbito do INCT/PPED e está estruturado em duas partes: 1) Projeto de Pesquisa; e 2) Plano de 

Trabalho. 

1. PROJETO DE PESQUISA   

A relação universidade-sociedade sob o enfoque da terceira missão: contribuições para a 

evolução conceitual e prática a partir de experiências comparadas  

 

Introdução e Justificativa 

As discussões sobre a terceira missão evoluíram consideravelmente nas últimas décadas 

devido ao crescente reconhecimento da necessidade de se reequilibrar a atuação do ensino superior na 

sociedade. Neste âmbito, percebe-se o crescimento dos debates acerca do conceito e abrangência da 

terceira missão, da relevância e legitimidade de algumas atividades, da necessidade de construção de 

indicadores que ajudem na prestação de contas à sociedade, entre outros. Alie-se a isso, o crescimento 

de um movimento internacional para que a universidade se engaje em envolvimentos mais amplos e 

duradouros com os diversos setores da sociedade, não apenas para fomentar o avanço científico e 

tecnológico, como também para a promoção de contribuições mais efetivas ao desenvolvimento 

econômico e social das regiões às quais pertencem.  
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Percebe-se, portanto, que ganha cada vez mais atenção a concepção de terceira missão, que 

não deve ser confundida com a missão “extensão”1, pura e simplesmente, sustentando-se a 

necessidade de se entender a relação universidade-sociedade a partir de uma visão holística que possa 

congregar todas as possíveis formas de atuação e interações com a sociedade, especialmente para 

colocar em destaque o seu papel regional. No entanto, nota-se que ainda não existe um entendimento 

consolidado a respeito do nome que deve ser atribuído ao envolvimento da universidade com as suas 

comunidades ou com a sociedade em geral, nem quais são as atividades que devem ser eleitas como 

representantes desse envolvimento. Em vista destas constatações é que desde os anos 20002 vêm 

sendo conduzidas iniciativas para o estabelecimento de uma conceituação ampliativa da terceira 

missão, na tentativa de alcançar o amplo conjunto de possibilidades de relacionamentos que não 

conseguem ser captados pelas abordagens restritivas da terceira missão.  

Especificamente no caso do Brasil, embora existam exemplos notáveis, sabe-se que as 

atividades ligadas à inovação, transferência de tecnologia e propriedade intelectual não são atividades 

consensuais, especialmente nas universidades públicas. Aliás, dentro das universidades nem mesmo 

existe um consenso acerca da extensão universitária, de quais são as suas atividades mais típicas e se 

atividades ligadas à transferência de tecnologia, inovação e empreendedorismo também podem ser 

consideradas como suas legítimas representantes. Isso pode ser o resultado de diferentes fatores, tais 

 
1 Em pesquisa realizada no doutorado foi constatado que o termo “terceira missão” tem ensejado controvérsias, tanto no 

Brasil, quanto no exterior. No caso brasileiro, pode-se afirmar que, basicamente, existem duas grandes visões correntes a esse 

respeito: uma que associa o termo terceira missão diretamente com a aproximação da universidade do setor produtivo, 

fomentando a inovação, o empreendedorismo e a transferência de tecnologia, geralmente relacionando-o com a abordagem 

da Hélice Tripla. A outra, que entende que é a extensão universitária a legítima terceira missão da universidade, mas também 

não há um consenso sobre a legitimidade de algumas atividades (como propriedade intelectual e a transferência de 

tecnologia, ou os cursos pagos, por exemplo), havendo, em alguns casos, preferência por ações voltadas a comunidades 

carentes, ações culturais, artísticas. Embora o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas 

Brasileiras (FORPROEX) tenha incluído a propriedade intelectual (PI), por exemplo, entre as possíveis linhas de extensão, 

entende-se que as atividades geradoras de PI devem estar enquadradas em uma das cinco ações de extensão (programa; 

projeto; curso; evento; e prestação de serviços) (FORPROEX, 2007). No ano de 2017 o FORPROEX lançou “Indicadores 

Brasileiros de Extensão Universitária (IBEU)”, um conjunto de 52 indicadores de desempenho para apurar cinco dimensões 

das ações e estratégias de extensão universitária: (1) política de gestão (PG); (2) infraestrutura (Infra); (3) plano acadêmico 

(PA); (4) relação universidade-sociedade (RUS); e (5) produção acadêmica (Prod) (MAXIMILIANO JUNIOR, 2017). Tais 

indicadores, entretanto, não contemplam atividades de patenteamento, nem de transferência de tecnologia, como também não 

contemplam a abrangência das ações (se local, nacional ou mesmo internacional). No entanto, a pergunta que fica é a 

seguinte: se a extensão é a terceira missão da universidade, qual é o nome que se dá às inovações, às tecnologias, às patentes 

e outros direitos da propriedade intelectual desenvolvidos no âmbito de pesquisas que não tenham vínculos com uma das 

cinco ações de extensão supramencionadas? Acredita-se que essa bipolaridade restringe as possibilidades de atuação da 

universidade, cria dificuldades de articulação e diálogos entre as diversas instâncias criadas pelas universidades para dar conta 

dessa missão, resultando, até mesmo, em uma menor interação da universidade com a sociedade. Estas interpretações 

restritivas da terceira missão e da própria extensão é que tem contribuído para o surgimento de novas visões, mais 

abrangentes.  

2 Final Report to the Russell Group of Universities (2002); Research Activities, Methodological Guide (2006); E3M - 

European Indicators and Ranking Methodology for University Third Mission (2009-2012); Manual de Indicadores de 

Vinculación de la universidad con el entorno socioeconómico: Manual de Valência (2014); Documento de 

recomendaciones. El fomento de la “Tercera Misión” en las Instituciones de Educación Superior en América Latina. 

Conclusiones y recomendaciones para los distintos actores (2014). 
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como: desconhecimento da temática; visões estreitas a respeito da concepção de extensão; preconceito 

contra determinadas linhas de extensão (com viés tecnológico, por exemplo), preferência por linhas 

que guardem relação mais direta com a visão tradicional de extensão, ou seja, oferecimento de cursos 

(embora isso também não seja um consenso), serviços comunitários e ações mais assistencialistas 

voltadas a grupos menos favorecidos, ações artísticas e culturais, por exemplo. Nota-se, portanto, que 

tem crescido o interesse de muitas universidades pelo desenvolvimento de uma terceira missão, que 

tem sido nomeada de diferentes formas, ao longo do tempo e em diferentes países, tais como: 

“knowledge transfer”; “outreach”; “extension”; “vinculación”; “engagement” (public, civic, 

community); “third mission”; “third stream”, conforme constatado por Gimenez (2017) em sua 

pesquisa de doutorado intitulada “As multifaces da relação universidade-sociedade e a construção do 

conceito de terceira missão.” 

A terceira missão é justamente esta interface que liga a universidade de forma mais direta à 

sociedade a partir da disseminação do conhecimento e de todo um conjunto de relacionamentos que 

promovem a articulação das duas primeiras missões com o mundo exterior. Estes envolvimentos 

ocorrem em função do ensino e da pesquisa, bem como das capacidades que as universidades dispõem 

(estrutura instalada, acervo ou estoques de conhecimento, expertises da comunidade acadêmica).  

Ocorre que, no passado, nem os formuladores de políticas públicas, nem as próprias IES, 

especialmente as mais antigas e tradicionais, concentravam suas atenções ao ambiente circundante, 

mas, atualmente, esse posicionamento tem sido revisto, para ampliar o foco das políticas, indo além do 

aumento da capacidade de inovação, via transferência de tecnologia entre as IES e a indústria, para 

envolvê-las mais amplamente no tecido social do qual fazem parte (OCDE, 2007).  Sendo assim, há 

mais sentido o funcionamento de universidades globais e de excelência, mas alheias e insensíveis aos 

problemas e carências do seu entorno. Douglass (2016) sustenta que as universidades têm estado 

empenhadas na conquista da classe mundial, bem como os governos ao redor do mundo têm 

valorizado e incentivado essa postura, enfatizando e priorizando aspectos mensuráveis em rankings 

internacionais que lhes garantam um papel de destaque e no cenário internacional, mas esquecem que 

o seu papel nacional deve ser considerado tão importante quanto o global. Ocorre que os dirigentes e a 

comunidade acadêmica também deveriam considerar os aspectos limitados de tais rankings, tendo em 

vista que privilegiam o prestígio e o destaque acadêmico-científico, como citações, números de 

agraciados com o Prêmio Nobel, entre outros, mas não têm contribuído para uma reflexão de como 

universidades proeminentes podem utilizar as capacidades para melhor servir a sociedade que as 

financiam. Ou autor também questiona se os rankings globais representam maneiras adequadas e 

precisas de avaliar o valor e o alcance dos impactos da atuação das universidades na sociedade.  

Fls. 478



4 

Sendo assim, cobra-se cada vez mais da Universidade do século XXI que estenda as suas 

ações para além de seus muros e reforce os laços com o seu entorno, considerando todos os possíveis 

impactos que essas ações possam promover - sobre a comunidade, sobre as empresas, sobre os 

governos, instituições e organizações locais. Isso requer a criação de um ambiente propício e de uma 

cultura institucional favorável que estimule o olhar para o entorno, assim como o despertar na 

comunidade acadêmica do senso de responsabilidade e compromisso social do ensino superior, 

especialmente das instituições mantidas com recursos públicos. Requer também capacidades estatais 

para dar conta do desafio, especialmente para que sejam criados elementos/mecanismos/instrumentos 

que auxiliam no estabelecimento de novas concepções e visões acerca das missões da Universidade e 

da relação desta com seu entorno aproveitando os recursos físicos e de conhecimento disponíveis, 

pois, segundo o CGEE (2017, p. 14-15):  

As instituições de ensino e pesquisa têm papel central para a definição de uma 

trajetória de um crescimento econômico que seja inteligente, inclusiva e sustentável. 

É nas universidades e nos institutos de pesquisa que estão depositadas as frações 

mais expressivas dos conhecimentos e experiências úteis para o desenvolvimento 

embasado em inovações. Nelas, tende a se concentrar grande parte das 

competências da base técnico-científica brasileira; um acervo que pode ser 

mobilizado para apoiar a definição de estratégias ousadas e consistentes de 

desenvolvimento regional. 

 

Em vista dessas evidências, esta proposta tem como objetivo dar continuidade à pesquisa 

desenvolvida durante o doutorado realizado no PPG-PCT e concluído em março de 2017, na tentativa 

de avançar na análise de práticas e ações relacionadas à terceira missão em universidades brasileiras, 

refinando e ampliando o que já foi obtido com o estudo de caso da Unicamp e de levantamentos junto 

a 16 universidades (oito estrangeiras e oito brasileiras)3, num estudo de capacidades e experiências 

comparadas. Espera-se contribuir tanto para a evolução da concepção de terceira missão, como para a 

compreensão da importância da inserção regional, com vistas à formulação e aperfeiçoamento de 

políticas e estratégias voltadas à criação de um ambiente mais propício ao aperfeiçoamento do papel 

da Universidade do século XXI, especialmente para a dinamização do seu entorno. 

Enunciado do problema 

Ao longo dos anos, a legitimidade da ciência acadêmica tem sido respalda pela visão que se 

tem a respeito do próprio papel da ciência, que nos séculos XVIII e XIX deveria representar “um 

modelo de racionalidade”, e mais tarde, “um reservatório de inovações” (HESSELS; VAN LENTE; 

 
3 Estrangeiras: Univ. Johns Hopkins; Univ. da Califórnia: Berkeley; Univ. de Manchester; Univ. Politécnica de Valência 

(Espanha); Univ. Autônoma de Barcelona (Espanha); PUC Chile, Univ. República (Uruguai); Univ. de Antioquia (Colômbia). 

Brasileiras: USP, UNESP, PUC Rio; URFGS; UEPA, UERJ; UFSCar; UFMG. 
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SMITS, 2009, p. 388). Para fazer frente a inúmeras indagações que surgiram em decorrência das 

diversas transformações que se procederam dentro, mas especialmente fora dos muros da universidade 

é que “a ideia de um contrato social é relevante” (MAASSEN, 2014, p. 37). Gornitzka et al. (2007) e 

Hessels, Van Lente e Smits (2009) explicam que o contrato pode ser entendido como um acordo tácito 

entre (pelo menos) duas partes distintas que, embora tenham interesses diferentes, comprometem-se 

ao atingimento de objetivos comuns. Ocorre que os interesses iniciais podem ser influenciados por 

alterações nas condições das partes; portanto, a renegociação passa a ser uma forma de reequilíbrio de 

interesses e de busca por situações mais vantajosas. O contrato social é uma metáfora útil para explicar 

as alterações nos sistemas de ciência e na legitimação das atividades científicas.  

O contrato social ou pacto pode ser entendido como um “compromisso cultural” de longo 

prazo para a universidade, vista como uma instituição que possui regras, crenças, práticas e recursos 

próprios, mas que são validados pela sociedade” (GORNITZKA et al., 2007, p. 7). Para a 

compreensão do papel da universidade no processo de desenvolvimento é necessário que sejam 

considerados e entendidos os seguintes fatores: (i) a natureza do pacto entre as universidades, as 

autoridades políticas e a sociedade em geral; (ii) a natureza, a dimensão e a continuidade do núcleo 

acadêmico da universidade; (iii) a natureza, a gestão, o tamanho e a institucionalização de projetos 

com financiamento externo. Em termos mais amplos, entende-se que o contrato social diz respeito à 

relação entre o Estado e suas instituições e pressupõe que a ordem social é preservada pela confiança e 

entendimento mútuos (MAASSEN, 2012). Aliás, Gibbons et al. (1994), ao dissertarem sobre o 

“Modo 2” de produção do conhecimento, já haviam identificado a necessidade de novas dinâmicas de 

produção, interação e compartilhamento do conhecimento, via diferentes fontes e atores, pois a 

Universidade está longe de ser a detentora exclusiva dos meios de geração e disseminação. Logo, 

esses novos envolvimentos e interações têm sido considerados cada vez mais necessários devido ao 

surgimento de novas disciplinas e de novos campos de pesquisa, e vistos como imprescindíveis para a 

geração de conhecimentos de fronteira e avanço da própria ciência, em termos mais amplos.  

Evans (2010) afirma que a melhoria das capacidades humanas se torna, cada vez mais, um 

elemento econômico crítico, devendo constituir o objetivo central do Estado desenvolvimentista no 

século XXI. Isso porque, no século XXI, o desenvolvimento dependerá muito mais dos ativos 

intangíveis, como as ideias, as habilidades e as redes, o que requer, entre outras coisas, a 

transformação das instituições públicas, sinergias entre o Estado e a sociedade, investimentos em 

capital humano (EVANS, 2008). Entende-se que a construção dessas sinergias ou conexões está 

estreitamente relacionada com as capacidades do Estado de promover novas dinâmicas econômicas e 

sociais, sendo o foco das discussões acerca do papel do Estado no desenvolvimento (EVANS, 1996). 
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Para Boschi e Gaitán (2008, p. 310), o desenvolvimento é entendido “como um projeto nacional, que 

deve contar com a participação dos diversos atores sociais (empresários, trabalhadores, políticos, 

técnicos do governo). Nesse sentido, trata-se de recuperar a ideia de projeto nacional, agregando 

também a dimensão regional”. 

No que se refere à terceira missão, Schoen e Thèves (2006), que afirmam que a TM engloba 

todos os relacionamentos que se dão entre a universidade e públicos não acadêmicos. Trata-se de uma 

missão multifacetada que apresenta tanto dimensões econômicas - transferência de conhecimento e 

tecnologias por intermédio de licenciamentos e contratos com a indústria, entre outros; como 

dimensões sociais - participação na vida social e cultural. É terceira missão que determina a forma 

como os recursos, ou capacidades da universidade, integram-se à economia e à sociedade (SCHOEN; 

THÈVES, 2006; INZELT et al., 2006). Molas-Gallart e Castro-Martínez (2007), por sua vez, 

entendem que a terceira missão diz respeito ao conjunto de atividades que promovem e articulam a 

utilização, aplicação e exploração de conhecimentos e de outras capacidades da universidade para que 

alcancem públicos externos aos ambientes acadêmicos.  

No âmbito do projeto “European Indicators and Ranking Methodology for University Third 

Mission (E3M)”, convencionou-se que a terceira missão é constituída por três dimensões, a saber: 

inovação e transferência de tecnologia; educação continuada; e compromisso social, comportando 

uma ampla gama de atividades que ligam a universidade às suas comunidades, ou em termos mais 

amplos, à sociedade, em função do ensino, da pesquisa e do compromisso social. Por “comunidade” 

entende-se os grupos ou atores específicos, tais como: empresas, governo, organizações da sociedade 

civil, organizados ou não, entre outros. As comunidades podem ser internas ou externas e estarem 

mais próximas: locais, regionais, ou mais distantes: nacionais, internacionais. Cada universidade 

definirá as comunidades com as quais pretende se relacionar e de que forma. Isso dependerá do seu 

modelo, ou seja, do seu perfil institucional. Dessa forma, universidades com excelência em pesquisa 

podem desenvolver certos tipos de relacionamentos que universidades ou outras instituições de 

educação superior, sem o mesmo perfil, não podem (patenteamentos e atividades de transferência de 

tecnologia, por exemplo). O termo “entorno” diz respeito às relações que as universidades e outras IES 

mantêm, ou poderiam manter, com a sua vizinhança mais direta: seu bairro, sua cidade, sua região. 

Finalmente, entende-se por “sociedade” os diferentes “ecossistemas” sociais aos quais as 

universidades estão ligadas (do nível local, regional, nacional, ao supranacional) (E3M, 2012).  

Sustenta-se também, que as instituições de educação superior (IES), especialmente as 

universidades de pesquisa, são importantes instituições âncoras (ou de ancoragem) locais/regionais, 

cuja estabilidade e continuidade institucional (“perenidade”) torna-se um diferencial que lhes 
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possibilita o estabelecimento de metas de longo prazo para a concretização do seu compromisso 

público, também chamado de responsabilidade social. Taylor e Luter (2013) explicam que a ideia de 

instituições âncoras surgiu a partir da convicção que determinadas instituições sociais desempenham 

um importante e decisivo papel no desenvolvimento de comunidades, cidades e até mesmo regiões. A 

estabilidade e continuidade institucional das instituições âncoras, especialmente das universidades, 

fornece as bases necessárias à continuidade das inúmeras possibilidades de engajamento cívico4 

(programas, projetos, nos mais variados campos) contribuindo para a revitalização de suas 

comunidades (COMMUNITY-WEALTH.ORG., 2016).  

Na atualidade, espera-se que os centros de conhecimento desempenhem um papel mais ativo 

em suas regiões, sendo que a missão regional representa a abertura das universidades para as regiões 

nas quais estão localizadas, o que pode resultar em um amplo leque de envolvimentos e interações, de 

ordem cultural, social e econômica (ARBO; BENNEWORTH, 2007). O engajamento regional poderá 

ocorrer a partir de quatro áreas básicas, conforme demonstra a Figura 1. 

Figura 1. IES e Região: quatro áreas básicas de atuação.  

IES
Desenvolvimento 
social e cultural

Construção de 
capacidades 

regionais

Capital humano e 
desenvolvimento 

de habilidades

Inovação regional

 

Fonte: traduzido e adaptado de Goddard e Kempton (2011). 

 

A partir de um nível mais básico, ou seja, mesmo que as IES não estejam ativamente 

engajadas no desenvolvimento regional, elas são importantes empregadores, compradores de bens e 

serviços, além de enriquecerem o ambiente intelectual e cultural. Por outro lado, um nível mais 

avançado de engajamento regional ocorre quando são oferecidas contribuições diretas à inovação e ao 

empreendedorismo, ao desenvolvimento de capital humano, ao desenvolvimento da comunidade e à 

 
4 O termo cívico é utilizado para representar o papel dessas instituições nas suas cidades (comunidades, regiões), 

em diferentes frentes: contribuições à indústria, à saúde pública, ao desenvolvimento local, entre outros (daí 

provém outros termos ou expressões, tais como: “a universidade e a cidade”, “a universidade e o seu entorno”, a 

“universidade e a comunidade”.  
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criação de capacidades locais regionais (OCDE, 2007; GODDARD; KEMPTON, 2011). Além da 

disseminação do conhecimento, as contribuições também podem envolver a realização de inovações 

curriculares para atendimento de demandas locais específicas, o oferecimento de soluções para 

problemas locais emergentes (ambientais, de planejamento urbano, de transporte público, outros) 

(INZELT et al., 2006).  

Ao dissertar sobre o papel da universidade no desenvolvimento regional, Rolim e Serra (2009, 

p. 89) afirmam que: 

Nas últimas décadas, em função da compreensão de que as inovações têm um papel 

relevante no desenvolvimento econômico dos países houve uma preocupação 

crescente com os condicionantes dessas inovações, sendo esta a motivação para uma 

extensa literatura sobre o que é chamado de Sistema Nacional de Inovações, 

Economia do Conhecimento etc. Em paralelo ocorreu um debate renovador sobre o 

desenvolvimento das regiões. A moderna concepção considera que as regiões com 

maior possibilidade de desenvolvimento são aquelas que conseguem estabelecer um 

projeto político de desenvolvimento congregando os seus diferentes atores, fazendo 

parte desse projeto, na sua vertente econômica, a utilização intensiva e coordenada 

do conjunto de conhecimentos existentes na região para aumentar a sua 

competitividade. 

 

Pinheiro (2012) afirma que, gradualmente, a missão regional passa a ser entendida como uma 

oportunidade estratégica de apoio à adoção de uma identidade e de um perfil institucional, 

desvinculando-se da ideia de uma mera obrigação moral de alocação de recursos escassos. Isso 

também envolve um esforço para “a combinação entre ser globalmente competitivo e localmente 

enraizado” (GODDARD; KEMPTON; VALLANCE, 2013, p. 44). Para Grau (2014), ainda é comum 

que dirigentes de IES não valorizem as suas regiões e privilegiem a inserção no cenário nacional e 

internacional, pois temem que as IES sejam consideradas muito provincianas. No entanto, cada vez 

mais, sente-se a necessidade de uma Universidade “Glocal”, que é aquela que promove “a interação 

entre a visão global e os impactos locais das suas atividades” (GRAU, 2014, p. 2). Afirma-se que o 

fenômeno da glocalização comporta tanto a dimensão global, quanto a local das possibilidades de 

envolvimento da universidade com a sociedade. Segundo Grau (2014, p. 2): 

A glocalização não é de modo algum um termo novo. Foi popularizado por um dos 

primeiros teóricos da globalização, o sociólogo Roland Robertson, e foi usado há 

quase trinta anos, especialmente por economistas do Japão, país que sempre se 

orgulhou do seu espaço cultural. Hoje em dia, tornou-se um termo abrangente para 

se referir ao fenômeno da interação entre a visão do global e os impactos locais das 

atividades. [...] embora a comunicação tenha sido totalmente globalizada, as 

economias do conhecimento são rápidas em destacar a importância da localização, 

proximidade e singularidade. Como salientou Manuel Castells (2011), a estrutura 

social é global, mas experiências são locais, tanto em termos territoriais como 

culturais. Os fenômenos de localização e Globalização se complementam. Regiões 
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perdem o seu carácter ‘provincial’ e se tornam bases de lançamento para a 

competição global.  

 

Grau (2014) sugere quatro elementos básicos ou linhas estratégicas que auxiliam na 

identificação de universidades glocais (de alcance global e localmente envolvidas): 

i. Missão explícita e compartilhada: requer um sistema/estrutura de governança que assegure a 

participação da academia na definição da missão da universidade - o compromisso global deve estar 

explícito na missão e visão da universidade e ser conhecido e assumido por toda a comunidade 

acadêmica.  

ii. Envolvimento da liderança e da academia: trata-se de uma estratégica institucional que 

permita aos docentes múltiplas e flexíveis possibilidades de se envolverem com aspectos (ações, 

iniciativas) da responsabilidade social das universidades, além do ensino e da pesquisa. Ou seja, o 

envolvimento com a terceira missão, além de promovido e difundido, deve ser também reconhecido. 

iii. Posicionamento estratégico: requer a realização de adaptações na sua estrutura 

organizacional que permitam à universidade desempenhar os seguintes papéis: (a) ser um ponto 

catalisador da rede cultural da região; (b) cooperar internacionalmente e trabalhar em prol do 

desenvolvimento local; (c) alavancar as possiblidades de internacionalização da região, por meio do 

ensino e da pesquisa, do envio de estudantes ao exterior e da atração de talentos estrangeiros; (d) atuar 

nos processos de tomada de decisão regionais, especialmente, para o estabelecimento de objetivos e 

estratégias para o desenvolvimento regional; e (e) realizar ações que possam contribuir para o aumento 

competitividade das empresas locais por meio de atividades de transferência de conhecimento. 

iv. Medição e monitoramento: encetar esforços para viabilizar acompanhamento da evolução 

do impacto das suas atividades na sociedade, e o mais importante – comunicar-se com o público em 

geral e com as autoridades, consistente e regularmente, para que seus esforços sejam conhecidos e 

reconhecidos. 

Percebe-se, portanto, que o envolvimento regional requer que as IES realizem mais que as 

atividades tradicionais (ensino e pesquisa), mas que também se envolvam com um conjunto mais 

amplo de atores (empresas, governos, entre outros), que proporcionem possibilidades de 

aprendizagem ao longo da vida, que contribuam para o incremento de novas competências, 

especialmente para os campos intensivos em conhecimento (GODDARD; CHATTERTON, 1999). 

Para que isso ocorra, no entanto, a universidade precisa enxergar-se como um dos atores-chave 

regionais e estar conectada aos demais atores (o setor público, representando os governos, e o setor 

privado). Deve-se considerar que regiões de aprendizagem dependem do estabelecimento de redes, 
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extrapolando a simples existência de habilidades individuais, pois também requer a transferência de 

conhecimento entre grupos, para a formação de sistemas de aprendizagem, assim como dependem de 

infraestrutura institucional (parcerias entre os setores público e privado). A universidade, entendida 

como um jogador-chave no processo de desenvolvimento regional e bem-sucedida na realização desse 

processo “será uma organização de aprendizagem na qual o todo representa mais que a soma de suas 

partes, e a região bem-sucedida terá uma dinâmica semelhante” (GODDARD; CHATTERTON, 

1999, p. 689).  

É possível afirmar, portanto, que a promoção do desenvolvimento regional sustentável 

depende do nível de conexão entre atores-chave regionais. A Figura 2 apresenta os pontos de vista de 

Goddard e Kempton (2011) acerca das conexões ou desconexões entre os diversos atores-chave 

regionais. 

Figura 2 – A região desconectada 

SETOR PÚBLICO

Falta de coerência entre as políticas
nacionais, regionais/locais. 

Falta de lideranças políticas.

Falta de visão e voz compartilhadas em nível 
regional/Local.

SETOR DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

Visto como  na  região, mas
não  da  região.

Políticas e práticas que
desencorajam o engajamento.

Foco na recompensa pelo
ensino e pesquisa acadêmica.

SETOR PRIVADO

Ausência de coordenação ou voz
representativa com a qual se

engajar

Motivado por interesses próprios (e estreitos)
e objetivos de curto prazo

Dominado por empresas  com baixa
demanda ou capacidade de

absorção de inovações.

Inexistem  chaves de fronteiras  
(indivíduos/organizações que promovem as 

ligações, os intercâmbios...)

Foco na oferta, intervenções
Transacionais.

Parcerias não efetivas ou inexistentes.

Falta de uma compreensão
compartilhada dos desafios.

Empreendedores  afastados ou fora  do
planejamento regional.

 

Fonte: Goddard e Kempton (2011, p. 46). 

 

Região desconectada é aquela onde as ligações e parcerias entre universidades, organizações 

(empresariais ou não) e governos inexistem ou, se existem, são débeis ou ineficientes; as universidades 

apenas “estão na região”, mas não atuam como se “fossem da região” (isso envolve um sentimento de 

pertença, uma vontade de engajamento regional); inexistem projetos comuns, visões compartilhadas 

dos problemas e desafios regionais, o que reflete em políticas também desconectadas dessas questões; 

falta ao setor privado interesse e representatividade para engajar-se para além dos interesses próprios e 

de curto prazo (GODDARD E KEMPTON, 2011).  
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Portanto, a inserção regional do ensino superior, em termos gerais, e mais especificamente, das 

universidades intensivas em pesquisa não pode ser visto de forma isolada como um ato de vontade dos 

dirigentes e da comunidade acadêmica, pois também se refere ao papel do ensino superior em 

determinada sociedade e das metas que os Estados pretendem alcançar, ou seja, da forma como 

esperam que as suas instituições educacionais respondam às demandas da sociedade, estando, 

portanto, ligado também ao conceito de capacidades estatais. A capacidade estatal é um conceito 

“associado à habilidade de o Estado de definir sua agenda e executar seus objetivos” (PIRES; 

GOMIDE, 2014, p. 373), ou ainda, “o conjunto de instrumentos e instituições de que dispõe o Estado 

para estabelecer objetivos, transformá-los em políticas e implementá-las (SOUZA, 2015, p. 8).  Pode-

se intuir que, no âmbito regional, a capacidade estatal pode ser entendida de duas formas: a primeira, a 

partir do ponto de vista macro, ou seja, do governo federal direcionando como promotor de políticas 

de desenvolvimento regional; a segunda, do ponto de vista micro, a partir da atuação direta dos entes 

federados (Estados, Municípios) e de suas ações (políticas etc.) interações com outros atores regionais, 

como as universidades.  

Portanto, com o propósito de contribuir para a evolução conceitual, metodológica e analítica do 

entendimento da terceira missão da universidade, com ênfase no seu papel regional, especialmente a 

partir da compreensão de aspectos mais diversos do envolvimento das universidades com os diferentes 

setores da sociedade, é que estabelecemos as seguintes perguntas de pesquisa:   

1) Existe a compreensão de um papel regional e como as universidades estão inseridas em 

suas regiões?   

2) Como as universidades do Brasil e de países selecionados estão se relacionando com o seu 

entorno? Quais são os instrumentos utilizados e as ações que predominam?  

3) As universidades interagem com outros atores regionais (governos, associações, outras 

IES, etc.) e por meio de quais canais/instrumentos? 

4) Qual é a percepção dos outros atores regionais sobre as universidades, em termos de 

parcerias, interações, comunicação e quais são os principais entraves apontados para essas 

interações? 

5) Os indicadores da relação universidade-sociedade, atualmente disponíveis, têm dado conta 

de captar e mensurar o conjunto de ações que as universidades desenvolvem?  

Objetivos 

O objetivo central da pesquisa de pós-doutoramento é contribuir com a consolidação da 

concepção abrangente da terceira missão, no Brasil, com ênfase na inserção local e no papel regional 
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da Universidade, apoiando o movimento internacional em curso, assim como políticas universitárias 

neste sentido. Espera-se contribuir, tanto conceitual, quanto empiricamente, para a ampliação do 

entendimento sobre o papel regional/local do ensino superior, especialmente das universidades de 

pesquisa. O foco não estará voltado unicamente à inovação, empreendedorismo e transferência de 

tecnologia desenvolvidas, cujo ator central são as agências de inovação, mas também, interessa à 

pesquisa investigar o papel da extensão universitária, sua curricularização, especialmente da 

aprendizagem experiencial via service learning e outras experiências que, ao mesmo tempo em que 

promovem a integração entre ensino, pesquisa e extensão, vinculam as universidades mais 

diretamente às suas localidades, podendo ser direcionadas à solução de problemas e ao atendimento 

de demandas do seu entorno.   

O objetivo central desdobra-se nos seguintes objetivos secundários:  

• Apurar e acompanhar a evolução do estado da arte da literatura especializada sobre papel que 

as universidades podem desempenhar em seus arredores mais diretos (localidade, entorno, 

região), sob os mais variados aspectos.  

• Identificação das ações e dos instrumentos, especialmente, daqueles relacionados com a 

dimensão “inovação e transferência de tecnologia” presentes em universidades do Brasil e do 

exterior.  

• Identificação dos impactos dessas ações no entorno das universidades em termos de 

construção de capacidades regionais específicas, criação de empresas, postos de trabalhos, 

entre outros. 

• Identificação e comparação entre os principais sistemas de indicadores de terceira missão 

(vinculação/extensão/community engagement), existentes atualmente.  

• Comparar sistemas de avaliação da relação universidade-sociedade (inicialmente na Unicamp) 

e seus respectivos indicadores, com sistemas de indicadores selecionados, com vistas ao 

aperfeiçoamento desses indicadores, especialmente no que diz respeito à dimensão “inovação 

e transferência de tecnologia,” com foco na questão regional/local5, mas não somente.  

Procedimentos Metodológicos 

A partir da definição do estado da arte referente às concepções de extensão e de terceira 

missão realizada na pesquisa de doutorado, pretende-se continuar monitorando a produção intelectual 

nesse campo. O desafio agora é aprofundar a pesquisa sobre a inserção regional das universidades, 

 
5 Geralmente os indicadores dessa dimensão focam na obtenção de royalties, número de patentes, de contratos de P&D, 

pessoal envolvido nessas atividades, mas não consideram o impacto regional destas atividades. Vide explicações da nota 

“nota 1” sobre o FORPROEX e os indicadores de extensão universitária.  
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bem como sobre o referencial teórico referente às capacidades estatais, além de ampliar e aprofundar o 

estudo sobre indicadores para a terceira missão.  

Para que os objetivos propostos neste projeto sejam alcançados, a metodologia deverá 

envolver vários tipos de métodos e estudos, com investigação junto a fontes secundárias, mas, 

fundamentalmente, junto a fontes primárias. Inicialmente devem ser levantados e analisados marcos 

legais ligados ao desenvolvimento regional, documentos, relatórios, manuais de universidades e outras 

instituições selecionadas, relativos às discussões que envolvem os diversos aspectos da relação entre a 

universidade e a sociedade, no que se refere a conceitos, práticas e metodologias que possam ser 

relevantes à pesquisa.   

Finalmente, a partir do conjunto de indicadores que vêm sendo propostos, especialmente por 

estudos selecionados (vide nota de rodapé da página que vêm propondo visões ampliadas da terceira 

missão), espera-se que possam ser estabelecidos indicadores da terceira missão aplicáveis à realidade 

das universidades brasileiras, partindo-se das seguintes dimensões, adotadas para a categorização das 

atividades da terceira missão: (i) inovação e transferência de tecnologia; (ii) educação continuada; e 

(iii) compromisso social. 

Resultados Esperados 

 Espera-se que com esta proposta possam ser sugeridas alterações e/ou novas formas de 

relacionamentos que possam fortalecer as relações que as universidades mantêm com o seu ambiente 

social, econômico, de ensino e pesquisa local. Portanto, é possível pensar em alguns desdobramentos 

da presente proposta, tais como:  

• Promover debates, encontros e eventos que congreguem pesquisadores que se dedicam ao 

estudo da relação universidade-sociedade, nos mais variados campos (a seguir, apresenta-se o 

esboço de proposta para a realização de um dos possíveis seminários a serem realizados).  

• Criação de disciplina específica ou de um módulo para disciplina já existente, envolvendo 

temas ligados à relação universidade-sociedade, com subtemas como: desenvolvimento 

regional, propriedade intelectual, transferência de tecnologia, empreendedorismo, 

especialmente o de alto impacto, entre outros. 

• Apoiar a área de extensão do Instituto de Geociências da Unicamp tanto de um ponto de vista 

conceitual – com os desdobramentos da discussão sobre terceira missão, como de um ponto 

de vista prático, com o avanço dos indicadores da terceira missão e os estudos propostos nesta 

pesquisa. 

• Apresentação de seminários no âmbito das ações do PPED/INCT. 
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Cronograma de atividades 

 A Tabela 1 apresenta o cronograma previsto para a realização do projeto em 24 meses, 

divididos em 8 trimestres.  

Tabela 1- Cronograma de atividades 

Resumo das Atividades  
Trimestres 

1o, 2o 3o, 4º 5o, 6º 7º, 8º  

Levantamento bibliográfico e revisão de literatura: caracterização do estado da arte sobre 

desenvolvimento regional e a atuação das instituições de educação superior IES (com 

ênfase na universidade de pesquisa). Esta etapa será concretizada a partir de levantamentos 

de estudos de referência, em repositórios científicos nacionais e internacionais, por meio de 

buscas on-line, com vistas à apuração e delineamento do quadro teórico-prático, 

especialmente para o levantamento de boas práticas. Em meu doutorado já foram 

identificadas organizações, redes, centros de pesquisa, entre outros que podem ser 

consultados inicialmente, mas espera-se que as novas buscas possam recuperar novos 

resultados. 

x x   

Levantamento e análise de marcos legais (leis, decretos, portarias e outras), pareceres 

jurídicos e outros documentos que tratem da matéria, entrevistas com dirigentes, 

pesquisadores, procuradores e visitas técnicas. 

x x   

Coleta e tratamento dos dados: (i) levantamento de práticas, guias manuais, outros; (ii) 

realizações de entrevistas e/ou envio de questionários, tabulação dos dados; elaboração de 

indicadores.  

x x x  

Criação e difusão de conhecimento (participação em eventos; apresentação de trabalhos) x x x x 

Conclusão; divulgação dos resultados do trabalho; elaboração do relatório final.    x x 

 

Disseminação e avaliação 

As possibilidades de divulgação, avaliação e validação dos resultados obtidos pela pesquisa 

desenvolvida contemplam as seguintes ações de disseminação do conhecimento gerado: (i) promoção 

de debates, encontros e eventos que congreguem pesquisadores que se dedicam ao estudo da relação 

universidade-sociedade, nos mais variados campos do conhecimento que possam promover a interface 

entre a universidade e o seu entorno; (ii) publicação dos resultados em eventos e em revistas científicas 

das áreas de economia, direito, educação, administração e gestão, como também em áreas 

interdisciplinares, especialmente que com ênfase na temática da educação superior, relação 

universidade e sociedade, terceira missão, geografia da inovação, desenvolvimento regional, território, 

outros.  

Entre os exemplos de eventos, revistas, redes citamos os seguintes: Jornadas 

Latinoamericanas de Estudos Sociais da Ciência e Tecnologia (ESOCITE); Simpósio Nacional de 

Tecnologia e Sociedade (TecSoc); Congreso Latino-Iberoamericano de Gestión Tecnológica 

(ALTEC); Congresso ESOCITE-LALICS, realizado conjuntamente pela Sociedad Latinoamericana 

de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología (ESOCITE) e pela Red Latinoamericana sobre 

sistemas de aprendizaje, innovación y construcción de competencias (LALICS); Congresso Brasileiro 

Fls. 489



15 

de Extensão Universitária (CBEU); Congreso de Extensión de la Asociación de Universidades Grupo 

Montevideo (AUGM); Seminário Dinâmica Econômica e Desenvolvimento Regional (SEMDE);  

Reuniões Anuais da Sociedade Brasileira para o progresso da Ciência (SBPC); Congresso Brasileiro 

de Extensão Universitária (CBEU); Red de Educación Continua de Latinoamerica y Europa 

(RECLA); Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología - Iberoamericana e Interamericana (RICYT); 

Rede de Pesquisa Empírica em Direito (REED); Revista Brasileira de Ciências Sociais (ANPOCS); 

Revista Tecnologia e Sociedade (UTFPR); Journal of Technology Management & Innovation 

(JOTMI); Research in Higher Education (Springer); entre outros. E, certamente, nos seminários 

promovidos pelo INCT/PPED e na Revista Desenvolvimento em Debate, também no âmbito do 

INCT/PPED. 
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TAYLOR JR, H. L.; LUTER, G. Anchor Institutions: an interpretive review essay. 2013. Disponível em: 

<http://staging.community-wealth.org/sites/clone.community-wealth.org/files/downloads/paper-taylor-uter.pdf>. 

Acesso em: 27 out. 2016. 

 

 

2. PLANO DE TRABALHO 

O plano de trabalho está dividido em quatro partes: a) ensino; b) pesquisa; c) extensão; e d) 

orientação.  

 

a) Ensino 

Conforme mencionado no item “resultados esperados”, é possível colocar como meta a 

criação de uma disciplina sobre Universidade e Sociedade, na qual seria possível discutir as diversas 

possibilidades de atuação na sociedade, a partir do conceito ampliado de terceira missão. Entretanto, 

como já existem disciplinas no PPG-PCT/DPCT/Unicamp que abordam questões relacionadas ao 

tema da terceira missão, acredito que posso contribuir de diferentes maneiras. 

A primeira delas é a CT135 - Universidade e Sistemas de Ciência e Tecnologia, que aborda a 

relação universidade-empresa. Em alguns momentos, esta disciplina tem sido oferecida conjuntamente 

com a disciplina CT050 - O Papel da Educação Superior nas Políticas de CT&I, cujo enfoque estava 
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voltado à origem da universidade (no mundo) e ao desenvolvimento do ensino superior e das 

universidades no Brasil.  

Outra disciplina com a qual a proposta de pesquisa de PD tem afinidade é a CT019 - 

Instrumentos em Política e Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Na verdade, está disciplina 

também tem vínculo forte com as discussões feitas em minha dissertação de mestrado no PPG-PCT. 

Naquele momento, inclusive, esbocei uma proposta de curso e/ou, disciplina de PI, composta de cinco 

módulos que abrangiam diversos campos de estudo, desde módulos introdutórios com temas básicos, 

tais como: justificativas para o sistema de patentes; patentes e limites ao seu reconhecimento: 

requisitos legais e exclusões; inventor versus titular: diferenças, direitos e deveres, entre outros, a 

módulos especializados, tais como: direitos autorais, software, propriedade intelectual e comércio 

internacional; patentes de saúde pública, proteção aos conhecimentos tradicionais, entre outros. No 

entanto, também considero que estou apta a oferecer contribuições às seguintes disciplinas da 

graduação e da pós-graduação: GT001 - Ciência, Tecnologia e Sociedade; CT130 - Métodos e 

Técnicas Pesquisa em Ciência e Tecnologia; CT091 – Seminário de Dissertação; CT261 Seminário de 

Doutorado; CT262 - Seminário de Tese de Doutorado. 

Finalmente, também que destacar que possuo experiência em temas ligados ao mundo do 

trabalho, aos direitos humanos, entre outras temáticas que requeiram conhecimentos jurídicos, 

podendo, portanto, contribuir para o enriquecimento das discussões realizadas em diferentes 

disciplinas da Pós-Graduação em Política Científica e Tecnológica.  

b) Pesquisa 

Além do projeto ora proposto também pretendo continuar participando do Grupo de Estudos 

“O que é Extensão”, ligado à Pró-Reitoria de Extensão e assuntos Comunitários (PROEC), bem como 

continuar a parceria como Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (LABJOR), com o qual 

contribuo para compreensão e interpretação dos indicadores do Manual de Valência, bem como a sua 

aplicação na Unicamp. Pretendo também, continuar participando do Laboratório de Estudos de 

Educação Superior (LESS), vinculado ao Núcleo de Estudos e Estratégias Políticas (NEEP) e ao 

DPCT, onde tenho colaborado no estudo sobre a diáspora brasileira de ciência e tecnologia. No 

entanto, também é possível a minha participação no Grupo de estudos sobre a organização da 

Pesquisa e Inovação (GEOPI), pois é importante estar inteirada das multiplicidades de discussões que 

possam contribuir para a condução do pós-doutorado, especialmente no que diz respeito a temáticas 

que guardam relação mais direta ao objeto da pesquisa.   
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Estarei envolvida também com o projeto “Formação Profissional e Novas Competências 

Tecnológicas: Marco Conceitual e Estratégico para o Estado de São Paulo”, coordenado pela minha 

supervisora do pós-doc e que tem financiamento da Fapesp. Acredito que meu conhecimento 

acadêmico pode contribuir com as discussões deste projeto. 

Fico à disposição, de toda forma, às iniciativas dos grupos de pesquisa do DPCT que 

porventura tenham proximidade com os meus temas de pesquisa, assim como do PPED/INCT. 

c) Extensão 

Tenho disponibilidade para ajudar nas disciplinas existentes, contribuindo para o 

aperfeiçoamento destas, ou ainda para a eventual criação de novas disciplinas, conforme conveniência 

e oportunidade, bem como para a concepção e organização de eventos. Além disso, fico à disposição 

para apoiar a área de extensão do Instituto de Geociências tanto de um ponto de vista conceitual – com 

os desdobramentos da discussão sobre terceira missão, mas também a partir de um ponto de vista 

prático, com o avanço dos indicadores de terceira missão e os estudos propostos nesta pesquisa. 

d) Orientação 

Tendo em vista que já atuei como orientadora de trabalhos de conclusão de curso, tendo 

adquirido uma experiência que considero bastante relevante no decorrer dos 11 anos em que exerci o 

magistério superior, inclusive auxiliando estudantes a publicarem os resultados de seus estudos, 

acredito que possa me envolver também com essa atividade. Quero destacar estudantes que orientei ou 

coorientei tiveram trabalhos, nos quais participo como coautora, aceitos e publicados em Anais de 

eventos importantes, tais como: Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 

(SBPC); Encontro Nacional de Cursos de Graduação em Administração (ENANGRAD) da 

Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração (ANGRAD); Simpósio de 

Engenharia de Produção (SIMPEP) da Faculdade de Engenharia de Produção da UNESP. Em 2018, 

um estudante teve um artigo aceito para publicação em periódico do estrato B3 (Qualis/CAPES). É 

importante destacar que aceitei coorientar o estudante mesmo já não estando vinculada ao quadro 

docente da instituição de ensino. Estas conquistas são ainda mais relevantes se considerarmos que a 

instituição de ensino superior na qual atuei como docente não costumava oferecer suporte para a 

participação de docentes e estudantes em eventos. Além disso, três dos cinco trabalhos acima 

mencionados foram elaborados após a minha saída da instituição, ou seja, mesmo afastada das 

atividades docentes continuei dando suporte aos estudantes que me procuraram com o intuito de 

divulgarem os resultados de suas pesquisas. 
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Portanto, acredito estar preparada e motivada para contribuir em coorientações ou mesmo 

orientações no DPCT, inclusive a partir da elaboração de projetos para bolsas PIBIC, SAE, entre 

outras.  

e) Eventos 

Espero contribuir com os eventos atuais (já existentes) no DPCT e PPG-PCT, tais como: os 

Seminários DPCT/PPG-PCT, o evento de Boas-Vindas aos alunos do PPG-PCT, os Encontros dos 

Pós-doutorandos do PPG-PCT, entre outras iniciativas. Entretanto, também pretendo tomar a 

iniciativa de sugerir e organizar eventos relacionados com a temática do presente Projeto de Pesquisa. 

Reafirma-se a disposição de contribuir e apoiar os eventos e ações no âmbito do PPED/INCT. 
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PARECER DPCT Nº 12/2020 

 
 

 
 

A Assembleia do Departamento de Política Científica e 
Tecnológica, na sua 100ª Reunião Ordinária, realizada em 01 de abril de 
2020, manifestou-se favoravelmente a solicitação de adesão da Dra. 

Daniela Albini Pinheiro como Pesquisadora Colaboradora, por 2 anos, 
junto ao DPCT. 

Encaminhe-se à Congregação para as providências cabíveis. 

 
 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 
01 de abril de 2020. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Profa. Dra. Flávia L. Consoni de Mello 
Chefe do DPCT 
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Departamento de Política Científica e Tecnológica  
DPCT/IG/Unicamp 

Parecer 
 
Referência: parecer para o pedido de adesão como Pesquisadora Colaboradora junto ao 
DPCT da Dra. Daniela Albini Pinheiro para o período 10/04/2020 a 31/03/2022  

O presente parecer trata da solicitação de adesão por parte da Dra. Daniela Albini 
Pinheiro como pesquisadora colaboradora junto ao Departamento de Política Científica e 
Tecnológica (DPCT) do Instituto de Geociências (IG) da Unicamp. 
 
A candidata é ex-aluna do DPCT-IG onde realizou o mestrado (concluído em 2015) e o 
doutorado (concluído em 2019), sob a orientação da Profa. Milena Pavan Serafim.  
 
Em seu Plano de Trabalho encaminhado ao DPCT, a Dra. Daniela se propõe a: 

 

1. Dar continuidade à sua pesquisa de doutorado, “Hackers, políticas e América 
Latina: um estudo exploratório”, em que a pesquisadora traçou um panorama 
da produção acadêmica sobre hackers de computador na América Latina. A 
proposta agora consiste em explorar outros aspectos identificados como 
achados de pesquisa e não aprofundados na tese, tais como as relações hackers 
e movimentos sociais, hackers e pesquisadores, hackers e instituições 
governamentais e hackers e empresas privadas; 

2. Publicar resultados da sua pesquisa de doutorado, com a proposta de três 
artigos sendo que dois deles já estão em andamento e um em planejamento; 

3. Ministrar aulas na graduação, assim como se dispõe a colaborar com 
disciplinas da pós-graduação. 

4. Oferecer oficinas sobre Revisão Sistemática de Bibliografia para Humanidades, 
o que inclui a busca e seleção de referências bibliográficas para pesquisa 
acadêmica em bases específicas (tendo como exemplo SciELO, Redalyc, Web of 
Science, Jstor, Google Acadêmico e DOAJ); 

5. Participar das reuniões mensais do Laboratório de Tecnologias e 
Transformações Sociais, coordenado pela professora Leda Gitahy.  

 
Enfatizo que a pesquisadora Daniela Pinheiro sempre teve uma atitude colaborativa 
durante todo o período em que foi aluna do DPCT, com atuação das instâncias de 
representação junto aos alunos. Como exemplo, vale chamar a atenção para as ações 
do Grupo de Estudos Digitais, do qual Daniela faz parte. Este grupo foi criado em 2019 
e é organizado por oito alunos do DPCT, entre mestrado e doutorado, cujos temas de 
pesquisa se interseccionam, de algum modo, com estudos digitais e tecnologias da 
informação e comunicação. 

 
Pelo exposto, recomendo a aprovação da adesão da Daniela Albini Pinheiro como 
pesquisadora colaboradora junto ao DPCT. 
 

Campinas, 30 de março de 2020 

 

 

 

Profa. Dra. Flávia Consoni 
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste documento é apresentar a proposta de plano de trabalho para o 

período de 10/04/2020 a 31/03/2022 a ser realizada junto ao Departamento de Política 

Científica e Tecnológica (DPCT) da Unicamp como pesquisadora colaboradora, de 

acordo com a Deliberação CONSU-A-006/2008, de 25/03/2008.  

 

PLANO DE ATIVIDADES 

 

1. Pesquisa e produção acadêmica 

  

Durante o período de doutoramento, a pesquisa desenvolvida voltou-se para a 

construção de um panorama da produção acadêmica sobre hackers de computador na 

América Latina com o objetivo de identificar suas contribuições teóricas e empíricas para 

as perspectivas sobre hackers latino-americanos, para o corpo de conhecimento sobre 

políticas hackers e para o campo dos estudos hackers como um todo. A tese originada da 

pesquisa foi intitulada “Hackers, políticas e América Latina: um estudo exploratório” e 

foi defendida em 2019. Para cumprir esse objetivo, segui os passos propostos pelo método 

de Revisão Sistemática de Bibliografia, através dos quais realizei buscas por artigos e 

capítulos de livros em repositórios de produção acadêmica, sistematizei os resultados e 

analisei o conteúdo encontrado sobre autores, meios de publicação e conhecimento 

gerado sobre hackers através da criação de categorias de análise próprias.  

Como extensão da pesquisa realizada durante período de doutoramento, pretendo 

aprofundar e explorar os dados obtidos, resultados encontrados e análises realizadas. Em 

termos de métodos, gostaria de explorar o banco de dados construído sobre a produção 

acadêmica em hackers de computador na América Latina através do software 

VantagePoint, ferramenta que não estava disponível no momento da realização da minha 

pesquisa e escrita da tese. Também, pretendo dar início à exploração de outros aspectos 

identificados como achados de pesquisa e não aprofundados na tese, tais como as relações 

hackers e movimentos sociais, hackers e pesquisadores, hackers e instituições 

governamentais e hackers e empresas privadas, que são conflituosas não apenas em si, 

mas também porque colocam em disputa o que é ser e fazer hacker. 

Quanto à produção científica, pretendo desenvolver, incialmente, três artigos 

derivados da tese. Dois deles já estão em andamento e um em planejamento:  
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A. O primeiro, intitulado “Contribuições dos estudos de caso sobre hackers latino-

americanos para os estudos hackers como campo de conhecimento”, em 

andamento, trata das principais contribuições da minha tese, em outras palavras, 

discute como os estudos de caso sobre manifestações hackers na América Latina 

trazem diferentes categorias, problemas, discussões e contextos para o campo dos 

estudos hackers, que é composto principalmente de reflexões sobre casos 

estadunidenses e europeus. Como um dos objetivos da minha tese foi dialogar 

com o campo dos estudos hackers, cujas publicações estão, em sua maioria, em 

língua inglesa, o artigo está sendo redigido também em língua inglesa para 

publicação em revista internacional; 

B. O segundo, intitulado “Políticas hackers na América Latina: multiplicidade de 

origens e manifestações do movimento”, também em andamento, trata de explorar 

as políticas hackers latino-americanas, trazendo especificidades encontradas nos 

estudos de caso explorados e aprofundando as análises realizadas sobre as 

características dessas políticas, os motivos que levam à mobilização dos hackers 

e os contextos dos quais emergem. Esse artigo, potencialmente, será dividido em 

outros de acordo com as revistas acadêmicas de interesse, uma vez que ao capítulo 

ao qual se refere é o maior da tese e as políticas hackers encontradas foram 

múltiplas e podem ser exploradas de diferentes maneiras, e;  

C. O terceiro artigo, intitulado “Estudos hackers na América Latina: abordagens de 

um campo do conhecimento”, em planejamento, será composto por uma análise 

bibliométrica da produção acadêmica sobre hackers na América Latina com o 

objetivo de explorar a base de dados construída durante a pesquisa para a tese 

através do uso do software VantagePoint. A base conta com informações sobre o 

lugar de publicação, os autores e os métodos utilizados, além das categorias 

criadas para sistematizar e analisar o conteúdo dos artigos e capítulos encontrados.  

Como forma de difusão do conhecimento e em decorrência das temáticas, dos 

problemas e resultados explorados na tese, principalmente em relação à existência de um 

conhecimento diverso sobre hackers na América Latina que não é acessado por 

pesquisadores não falantes de língua espanhola e portuguesa, pretendo escrever resenhas 

de livros que exploram esses temas. A primeira delas está em andamento, será em língua 

inglesa e foi encomendada pela Tapuya sobre o livro “Tecnopolíticas da vigilância: 

perspectivas da margem”, de 2018.  
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Por fim, também há planos para a produção de um artigo sobre os egressos do 

DPCT com base no questionário aplicado no final de 2016 a todos os ex-alunos do DPCT 

e nos dados adicionais coletados pelo pesquisador colaboração Lucas Silva em 2019 e 

começo de 2020.   

 

2. Ensino e orientação 

 

Em relação ao ensino, tenho grande interesse em dar aulas na graduação, assim 

como em colaborar com disciplinas da pós-graduação. Também me disponibilizo a apoiar 

outras atividades docentes e a coorientar pesquisas do corpo discente tanto da graduação 

quanto da pós-graduação.  

Pretendo também contribuir com oficinas sobre busca e seleção de referências 

bibliográficas para pesquisa acadêmica em bases específicas (tendo como exemplo 

SciELO, Redalyc, Web of Science, Jstor, Google Acadêmico e DOAJ) e também sobre 

como registrar e construir relatórios de pesquisa que tornam as buscas transparentes e 

replicáveis, assim como auxiliam na justificativa das escolhas e caminhos de pesquisa 

através de métodos como a Revisão Sistemática de Bibliografia para Humanidades.  

 

3. Outras atividades 

 

Coloco-me a disposição do DPCT para colaborar em atividades de grupos de 

estudos, de difusão do conhecimento e extensão.  

Especificamente, pretendo desenvolver as seguintes atividades:  

A. Participar das reuniões mensais do Laboratório de Tecnologias e 

Transformações Sociais, coordenado pela professora Leda Gitahy; 

B. Continuar participando das reuniões do Grupo de Estudos Digitais, que 

acontecem quinzenalmente. O grupo é organizado por oito alunos do DPCT, 

entre mestrado e doutorado, cujos temas de pesquisa se interseccionam, de 

algum modo, com estudos digitais e tecnologias da informação e 

comunicação. Além de discussões de textos selecionados e dos temas de 

pesquisa dos alunos participantes, um dos objetivos do grupo tem sido 

identificar como temas como capitalismo de vigilância, economia de 

plataforma, mídias sociais, tecnorresistências, entre outros, têm se 
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manifestado nas diferentes pesquisas realizadas no DPCT e garantir o caráter 

interdisciplinar na abordagem dos temas escolhidos para exploração;  

C. Como resultado da oficina de jogos para o projeto Ciência & Arte – Povos da 

Amazônia, do qual participei junto ao Instituto de Geociências em 

janeiro/fevereiro de 2020, pretendo desenvolver a mecânica de jogo criada 

para a oficina junto dos discentes Marina Fontolan e Éverton Oliveira que 

também foram realizadores da atividade. Para a oficina, o jogo foi pensado 

como um Roleplaying Game (RPG) para reflexão sobre problemas locais. A 

proposta, nesse momento, é transformar essa mecânica em um jogo de 

tabuleiro replicável e utilizável como método de ensino, e; 

D. Dar continuidade e aprofundar discussões junto dos representantes discentes 

e outros alunos interessados sobre formas de divulgação científica e difusão 

do conhecimento (páginas, jogos, podcasts) com foco, primeiramente, nas 

atividades do DPCT.  
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ASSUNTO: Professor Colaborador 

 
 
 

 
PARECER DPCT Nº 18/2020 

 
 
 

 
A Assembleia do Departamento de Política Científica e 

Tecnológica, na sua 100ª Reunião Ordinária, realizada em 01 de abril de 
2020, manifestou-se favoravelmente ao pedido de prorrogação do termo 
de adesão do Prof. Wilson Suzigan como professor colaborador, bem como 

o parecer emitido pelo Prof. André Furtado. 
Encaminhe-se à Congregação para as providências cabíveis. 

 

 
Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 

01 de abril de 2020. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Profa. Dra. Flávia L. Consoni de Mello 

Chefe do DPCT 
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Parecer 

 

O Prof. Dr. Wilson Suzigan exerce a função de professor colaborador do Departamento de 

Política Científica e Tecnológica (DPCT) do Instituto de Geociências há 16 anos. Trata-se de um 

professor muito ativo, que dá suporte a atividades centrais do DPCT, além de pesquisar em 

temas de fronteira, o que se reflete em sua expressiva produção científica.  

Durante o biênio 2018-2020 deu continuidade às suas atividades pregressas e participou do 

projeto de pesquisa da chamada universal do CNPq intitulado “Revoluções tecnológicas, 

sistemas de inovação e a dinâmica centro-periferia”, que é coordenado pelo Prof. Eduardo da 

Mota e Albuquerque da UFMG. Esse projeto explora as mudanças na divisão internacional do 

trabalho decorrentes da nova onda de inovações e suas consequências para países 

subdesenvolvidos de maior nível de desenvolvimento industrial e com sistemas de inovação 

mais estruturados, tais como Brasil, México e Índia. 

Em decorrência de suas atividades de pesquisa, o Prof. Suzigan publicou em co-autoria nesse 

biênio 4 artigos em periódico especializados, sendo 3 nacionais e 1 no exterior, teve aceito 1 

trabalho completo em evento nacional, além de submeter 1 artigo para publicação em periódico 

no país. Participou também de 2 eventos científicos nacionais. 

Nesse período, assumiu a presidência da Comissão de avaliação do processo de mobilidade 

funcional do Instituto de Geociências em nível MS-6 para a carreira de magistério e elaborou o 

parecer final sobre o perfil acadêmico do Prof. Sérgio Queiroz, do DPCT.  

Em decorrência da sua longa e expressiva trajetória acadêmica em economia industrial e da 

inovação, o Prof. Suzigan recebeu 2 homenagens. A primeira da ABEIN – Associação Brasileira 

de Economia Industrial, que lhe concedeu o título de presidente honorário, e no III SIGCI – 

Simpósio Internacional de Geografia do Conhecimento e Inovação.  

Cabe destacar que sua principal atividade no biênio 2018-2020 continuou sendo a editoração da 

Revista Brasileira de Inovação. Durante o biênio foram submetidos 273 artigos e resenhas, dos 

quais 35 foram publicados em 4 fascículos. Todos os artigos submetidos foram lidos pelos 

editores, antes de serem entregues aos pareceristas. O trabalho de acompanhamento dos 

pareceres também foi executado pelos dois editores da revista (os Prof. Renato Garcia e Prof. 

Suzigan), que contaram com a valiosa colaboração da secretária Tatiana Massaro. Nesse 

período, a revista submeteu sua candidatura para as bases Redalyc e Scielo. Coube também ao 

Prof. Suzigan, a coordenação do convênio FINEP-FUNCAMP, que apoiou financeiramente as 

atividades de revista.  

Para o período 2020-2022, o Prof. Suzigan dará prosseguimento à sua participação no projeto 

sobre revoluções tecnológicas encabeçado pelo Prof. Eduardo da Mota e Albuquerque da 

UFMG. Porém, sua principal atividade continuará sendo a de coordenar a editoria da Revista 

Brasileira de Inovação, a qual é única no plano nacional e regional. Além de todo o complexo 

trabalho de editoração desse periódico, o Prof. Suzigan é executor do convênio FINEP/Funcamp 

que apoia financeiramente o periódico.  

O Prof. Suzigan responsabiliza-se por uma atividade, a editoria da Revista Brasileira de Inovação, 

que é vital para o DPCT. Esse periódico destaca-se no plano nacional e latino-americano como o 

principal veículo para a divulgação de trabalhos científicos em estudos de inovação. Ademais, o 

Prof. Suzigan é uma referência nacional em estudos de inovação e de política industrial como 
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atestam as 2 homenagens recebidas no biênio anterior. Sua presença contribui para tornar 

nosso Departamento um centro de referência nacional e internacional nessa área. Por esse 

conjunto de razões sou plenamente favorável à aprovação do relatório de atividade 2018-2020 

e do plano de atividades do Prof. Suzigan para o biênio 2020-2022.  

 

 

 

Prof. André Tosi Furtado 

 

 

Campinas, 01/04/2020 
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Plano de Atividades, fevereiro/2020-fevereiro/2022 

 
Wilson Suzigan, Professor Colaborador  

Departamento de Política Científica e Tecnológica 

Instituto de Geociências – UNICAMP 
 

Atividades de Pesquisa 

Continuarei a participar, na condição de pesquisador colaborador, das atividades do projeto de 

pesquisa iniciado em 2017 sob a coordenação do Prof. Eduardo da Motta e Albuquerque, da 

UFMG, com apoio do CNPq: 

Projeto: Revoluções tecnológicas, sistemas de inovação e a dinâmica centro-periferia. (Edital 

Universal 2016, CNPq, Projeto 401054/2016-0). 

Resumo: Cada revolução tecnológica no centro (Freeman e Louçã, 2001) reformulou o 

panorama econômico e industrial na periferia, com uma nova dinâmica de avanço e declínio 

de setores que redefiniram economias periféricas. Neste processo, a natureza e o grau de 

industrialização alcançados eram, em si, fontes de diferenciação dentro da periferia: uma 

diferenciação entre o resto e o resíduo de acordo com Alice Amsden (2001). Furtado sugere 

uma diferenciação entre os níveis de subdesenvolvimento, com uma categoria de países 

subdesenvolvidos de alto nível: países como Índia, México e Brasil, por exemplo, que foram 

capazes de internalizar parte da indústria de bens de capital entre os anos 1950 e os anos 1980 

(Furtado, 1986). A heterogeneidade era tão ampla que dois países - Coréia do Sul e Taiwan - 

foram capazes de superar o subdesenvolvimento, de acordo com Celso Furtado (1992). No 

pós-guerra, países na África (África do Sul, Egito), na Ásia (Índia, China, Coréia do Sul, 

Taiwan) e na América Latina (México, Argentina, Brasil) construíram pelo menos uma parte 

das instituições dos sistemas nacionais de inovação (Freeman, 1995). Na medida em que os 

países periféricos começaram a desenvolver as capacidades de absorção para lidar com as 

revoluções tecnológicas que emanam do centro e de juntar-se aos fluxos internacionais de 

ciência e tecnologia, os sistemas de inovação na periferia foram responsáveis por uma nova 

etapa na dinâmica centro-periferia. Essas novas capacidades científicas e tecnológicas (uma 

nova fonte de heterogeneidade dentro dos países periféricos), agora localizadas em alguns, 

mas não todos os países da periferia, com seus impactos sobre a criação de universidades e 

outras instituições de ensino superior, influenciam novas mudanças na divisão internacional 

do trabalho. É importante destacar que nestas mudanças parte da iniciativa originou-se na 

periferia. Esta linha de pesquisa busca sistematizar esses impactos das sucessivas revoluções 

tecnológicas, para investigar como a existência de diferentes níveis de progresso tecnológico 

em um único país, combinado com mudanças na divisão internacional de trabalho estão 

associadas com a emergência de maior heterogeneidade e diferenciação no interior da 

periferia do capitalismo global.  

Coordenador: Eduardo da Motta e Albuquerque, Cedeplar/UFMG. 
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Vigência: 2017 - atual. 

Financiador: CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - 

Auxílio financeiro. 

 

Editoração de publicação científica 

Darei continuidade, no período em referência, ao trabalho de editoria da Revista Brasileira de 

Inovação, produzida e editada no DPCT e publicada no Portal de Periódicos da Unicamp. As 

atividades editorias da RBI conta com apoio financeiro da FINEP – Financiadora de Estudos e 

Projetos por meio de convênio com a FUNCAMP. O trabalho da editoria envolve desde uma 

primeira fase de pré-avaliação dos artigos submetidos e tomada decisão quanto à continuidade 

ou não do artigo no processo de avaliação por pares, passando por designação de avaliadores 

externos, acompanhamento do processo de avaliação e decisão editorial, até a produção final 

do artigo, com preparação de texto, editoração, revisão e publicação na página da revista no 

Portal de Periódicos da Unicamp.    

 

Executor de convênio 

Executor do convênio FINEP/FUNCAMP (Referências FINEP 01.16.0055.00, FUNCAMP 

5144) de apoio às atividades editoriais da RBI – Revista Brasileira de Inovação com vigência 

a partir de 20/10/2016 e encerramento prorrogado até 20/04/2020. 

 

 

Cidade Universitária Zeferino Vaz, 04 de março de 2020. 

 
 
 
 
Wilson Suzigan. 
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Relatório de Atividades, fevereiro/2018-fevereiro/2020 

Wilson Suzigan, Professor Colaborador 

Departamento de Política Científica e Tecnológica – DPCT  

Instituto de Geociências – IG/UNICAMP. 

 

Atividades de Pesquisa 

Membro integrante da equipe do projeto “Revoluções tecnológicas, sistemas de inovação e a 

dinâmica centro-periferia” (Edital Universal 2016, CNPq, Projeto 401054/2016-0). 

Coordenação: Eduardo da Motta e Albuquerque (UFMG). Vigência: 2017-atual. Como parte 

das atividades do projeto, recebi o Prof. Eduardo Albuquerque para reuniões no DPCT em 

26/02/2018 e 28/08/2018, e colaborei na discussão do texto “Brazil and the Middle-Income 

Trap: Its Historical Roots”, posteriormente publicado na revista Seul Journal of Economics, 

vol. 32 n. 1. 2019. 

Publicações 

Renato Garcia; Wilson Suzigan, Relação Universidade-Empresa. Indicações Bibliográficas. 

RAE – Revista de Administração de Empresas, Vol. 58, n. 4, jul-ago 2018, p. 448. 

Wilson Suzigan; Eduardo da Motta e Albuquerque. Prefácio. In: Renato de Castro Garcia, 

Márcia Siqueira Rapini, Silvio Antônio Ferraz Cário (Organizadores), Estudos de caso da 

interação universidade-empresa no Brasil. Belo Horizonte, FACE/UFMG, 2018, p. 22. 

Conceição de Fátima Silva e Wilson Suzigan, Sistema setorial de inovação da metalurgia 

básica. In: Renato de Castro Garcia, Márcia Siqueira Rapini, Silvio Antônio Ferraz Cário 

(Organizadores), Estudos de caso da interação universidade-empresa no Brasil. Belo 

Horizonte, FACE/UFMG, 2018, capítulo 6, p. 159-201.  

Suzigan, Wilson; Garcia, Renato; Assis Feitosa, Paulo Henrique. Institutions and Industrial 

Policy in Brazil after two decades: have we built the needed institutions? Economics of 

Innovation and New Technology, v. 29, p. 1-15, 2020. 

Artigo submetido para publicação 

Milene Tessarin, Wilson Suzigan, Joaquim Guilhoto, “Inovação segundo Categorias de 

Intensidade Tecnológica: Cooperação e Origem do Capital”. Estudos Econômicos, 2019.   
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Trabalho completo apresentado em evento 

Tessarin, Milene Simone; Suzigan, Wilson; Guilhoto, Joaquim José Martins. Inovação por 

intensidade tecnológica, cooperação e origem do capital. IV Encontro Nacional de Economia 

Industrial e Inovação, Campinas, 10-12 de setembro de 2019. Anais do IV Encontro Nacional 

de Economia Industrial e Inovação, vol. 6 num. 1, agosto 2019. 

Participação em comissões de avaliação e outros 

Parecer sobre o perfil acadêmico do Professor Sérgio Robles Reis de Queiroz para obtenção 

do título de Professor Titular na área de Ciência e Tecnologia no Processo de 

Desenvolvimento, nos termos da Deliberação CONSU A028/2011 (13/06/2018) 

Presidente da Comissão de Avaliação do Processo de Mobilidade Funcional para o nível MS-

6 da Carreira do Magistério Superior do Instituto de Geociências da Universidade Estadual de 

Campinas, realizado em 12 de novembro de 2018, ao qual se submeteu o candidato único, 

Professor Doutor Sérgio Robles Reis de Queiroz. Cidade Universitária Zeferino Vaz, 12 de 

novembro de 2018. 

Participação em eventos 

IV Encontro Nacional de Economia Industrial e Inovação, Campinas, 10-12 de setembro de 

2019. Apresentação do trabalho: Tessarin, Milene Simone; Suzigan, Wilson; Guilhoto, 

Joaquim José Martins. Inovação por intensidade tecnológica, cooperação e origem do capital. 

Participação no Programa Ciência & Arte “Povos da Amazônia”, promovido pela Pró-

Reitoria de Pesquisa da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, em parceria com a 

Universidade Federal do Pará (UFPA) e o banco Santander, na qualidade de Colaborador do 

Projeto “Ciência, Tecnologia, Sociedade e Inovação 'Povos da Amazônia no Instituto de 

Geociências' intercâmbio de experiências e conhecimentos interculturais”, sob a orientação da 

Profa. Dra. Leda Maria Caira Gitahy, do Instituto de Geociências - IG, UNICAMP, no qual 

participaram os alunos Breno Rodrigues Demétrio, Daniela Faria de Sena, Marcos Samuel 

Costa da Conceição, Mateus da Silva Oliveira e Valdriana Lira da Costa da Universidade 

Federal do Pará - UFPA. Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 20 de fevereiro de 2020. 

Títulos e homenagens 

Homenagem recebida durante o IV Encontro Nacional de Economia Industrial e Inovação, 

Campinas, 10-12 de setembro de 2019, quando foi agraciado com o título de Presidente 

Honorário da ABEIN – Associação Brasileira de Economia Industrial e Inovação. 

Homenagem recebida no III SIGCI – Simpósio Internacional de Geografia do Conhecimento 

e da Inovação. Campinas, Unicamp, 7/11/2019.    

Editoração de publicação científica 

Editor da Revista Brasileira de Inovação, com a colaboração do editor adjunto Professor 

Renato Garcia, do Instituto de Economia, Unicamp. Até 30/08/2019 contamos também com a 
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colaboração de Tatiana Massaro, secretária e gerente do projeto referente à RBI, do qual foi 

desligada devido ao esgotamento dos recursos do convênio. 

Editada no DPCT e publicada no Portal de Periódicos da Unicamp, a RBI recebeu 133 

submissões em 2018 e 140 em 2019. Todos os artigos (e resenhas) submetidos passam por 

uma verificação estrutural quanto à conformidade com as normas da revista; e por uma desk 

review realizada pelos editores, que decidem se o artigo tem méritos para entrar no processo 

de avaliação por pares. Caso positivo, os editores designam avaliadores e a secretaria inicia o 

processo, que é acompanhado pelos editores. Como resultados, foram publicados 16 trabalhos 

(artigos e resenhas) em 2018 e 19 em 2019. 

No período em referência os editores, com a valiosa colaboração da secretária Tatiana 

Massaro, prepararam e submeteram solicitações de ingresso da RBI nas bases Redalyc e 

SciELO. No primeiro caso, o ingresso da RBI foi aprovado e os editores receberam uma 

proposta formal de acordo cooperativo que se encontra pendente devido a dificuldades para 

cumprir algumas exigências institucionais. No caso da submissão ao Comitê Consultivo 

SciELO Brasil, feita no final de 2019, foi aprovada na primeira fase em janeiro/2020, e  

aguarda o resultado da avaliação por comissão técnica. 

 Execução de convênio 

Executor do convênio FINEP/FUNCAMP (Referências FINEP 01.16.0055.00, FUNCAMP 

5144) de apoio às atividades editoriais da RBI – Revista Brasileira de Inovação. Vigência: 

início em 20/10/2016 e encerramento prorrogado até 20/04/2020. 

 

Cidade Universitária Zeferino Vaz, 04 de março de 2020. 

 

 

Wilson Suzigan 
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DEPARTAMENTO DE POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
 
 

 
ASSUNTO: Relatório Final de Atividades-PC 
 

 
 

PARECER DPCT Nº 14/2020 

 
 

 
 

A Assembleia do Departamento de Política Científica e 
Tecnológica, na sua 100ª Reunião Ordinária, realizada em 01 de abril de 
2020, manifestou-se favoravelmente ao Relatório Final de Atividades da 

Dra. Camila Zeitoum, como pesquisadora colaboradora, bem como o 
parecer emitido pelo Prof. Renato Pedrosa. 

Encaminhe-se à Congregação para as providências cabíveis. 

 
 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 
01 de abril de 2020. 

 

 
 

 
 
 

 
Profa. Dra. Flávia L. Consoni de Mello 

Chefe do DPCT 
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Departamento de Política Científica e Tecnológica  

DPCT/IG/Unicamp 

Parecer 

 

 

Referência: parecer para o pedido de adesão como Pesquisadora Colaboradora junto ao 

DPCT da Dra. Camila Zeitoum, sob a orientação do Prof. Dr. Sergio Salles-Filho. 

 

O presente parecer trata da solicitação de inclusão da Dra. Camila Zeitoum como pesquisadora 

colaboradora junto ao Departamento de Política Científica e Tecnológica (DPCT), do Instituto 

de Geociências (IG) da Unicamp, sob orientação do Prof. Sérgio Salles-Filho. 

Experiência da candidata 

A candidata é ex-aluna do DPCT-IG onde realizou mestrado (concluído em 2009, orient. S. 

Queiroz, bolsa Fapesp) e doutorado (concluído em 2016, orient. S. Salles-Filho, bolsa CNPq). 

É pesquisadora associada do GEOPI/DPCT desde 2008. 

O CV da proponente indica dois artigos publicados na Rev. Bras. de Inovação (2012 e 2015). 

Várias publicações em anais de congressos (último em 2014) e capítulos de livros (último em 

2015). Participação em vários projetos de pesquisa do GEOPI. 

A Dra. Zeitoum participa, correntemente, dos projetos:  

 Avaliação sistemática de impactos de ações e programas de CT&I, coordenado pelo Prof. 

Dr. Sergio Salles-Filho. Processo FAPESP 2017/17461-1. 

 Estudo sobre impactos do contencioso da Lei de Informática junto à Organização 

Mundial do Comércio, coordenado pelo Prof. Dr. Sergio Salles-Filho. Processo 

UNICAMP 22P-17315-17. 

Atividades propostas 

A candidata se propõe desenvolver as seguintes atividades: 

 Projetos em elaboração/submissão: Avaliação de Resultados e Impactos de P&D e 

Inovação na CEMIG.  

 Gestão de cursos de extensão e in-company organizados pelo GEOPI, nos temas de 

avaliação, prospecção e outros instrumentos de gestão da inovação. 

 Publicação de dois artigos relacionados às pesquisas em que a candidata a pesquisadora 

colaboradora estiver envolvida. 

 Apoio na disciplina CT019 – Instrumentos de Gestão da C&T. 

 Participação em congressos financiados pelos projetos com os quais a candidata estiver 

envolvida. 

 Apoio na realização de eventos. 

 Elaboração de relatório de atividades anual para submissão ao Departamento de Política 

Científica e Tecnológica. 

Comentários 

 A candidata está inserida em importante projeto de avaliação de programas da Fapesp, 

coordenado pelo Prof. S. Salles-Filho, pesquisador experiente e com alta produtividade, e 

tem condições de colaborar, por sua formação, de forma eficaz, para o desenvolvimento 

do mesmo. 

 Coloca-se em disponibilidade para colaborar em diversas outras atividades do DPCT, 

incluindo disciplinas regulares (CT109), disciplinas de extensão e organização de 

eventos, o que indica compromisso institucional importante. 

 Coloca, como em curso, a elaboração de um projeto sobre impactos de PD&I na CEMIG, 

empresa relevante no setor de geração e distribuição de energia elétrica no país. 

Fls. 517



 Em relação à produção científica da candidata, observe-se que os últimos trabalhos 

publicados, artigos em revistas ou outros, ocorreram em 2015, ano anterior ao da defesa 

da tese de doutorado (2016). Neste sentido, seria importante, para a candidata e para o 

DPCT, que sua tese de doutorado seja submetida para publicação o mais rapidamente 

possível, de preferência em revista publicada fora do país, em língua inglesa. Isso 

ampliaria significativamente as chances da pesquisa desenvolvida ser conhecida pela 

comunidade internacional de pesquisa em CT&I. 

Parecer 

Tendo em vista o exposto acima, conclui-se: 

 A candidata tem plenas condições de desenvolver o que foi proposto e contribuir, de 

forma significativa, para as atividades de pesquisa do DPCT.  

 O orientador, Prof. Salles-Filho, é pesquisador com reconhecida capacidade de 

desenvolver projetos de alta qualidade, com resultados publicados nas melhores revistas 

da área, com ampla circulação nacional e internacional. 

 

Recomenda-se a aceitação da solicitação da candidata. 

 

Campinas, 01 de dezembro de 2017 

 

 

  

Profa. Dr. Renato Hyuda de Luna Pedrosa 

DPCT-IG/UNicamp 
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Relatório de Atividade 
Biênio 2018-2019 

Camila Zeitoum, Pesquisadora Colaboradora 
Departamento de Política Científica e Tecnológica 

Instituto de Geociências – UNICAMP 
 

Este relatório apresenta as atividades desenvolvidas pela pesquisadora Camila Zeitoum, 

colaboradora do Laboratório de Estudos sobre a Organização da Pesquisa e Inovação (GEOPI) 

sob a orientação do Prof. Dr. Sergio Salles-Filho, no período entre Janeiro de 2018 a Dezembro 

de 2019.  

 

1. Projetos de Pesquisa 

Participação em projetos de pesquisa nos temas de planejamento, avaliação e prospecção em 

CTI, estudos setoriais e digitalização: 

• Avaliação de Impactos dos Editais de Inovação para Indústria no âmbito do SENAI -

Financiamento: SENAI/CNI (2019/2020); 

• Desenvolvimento de Metodologia de Avaliação e Classificação de Parques Científicos e 

Tecnológicos do Brasil - Financimento: CNPq (2019/2020) 

• Sistema de Avaliação de Resultados e Impactos de P&D e Inovação na CEMIG -

Financiamento: CEMIG (2018/2019);  

• Validação de metodologia, realização de estudo e treinamento de equipe da FINEP em 

avaliação de resultados e impactos de programas de CT&I - Financiamento Unesco 

(2018/2019) 

• Avaliação sistemática de impactos de ações e programas de CT&I - Financiamento 

FAPESP (2018/2019) 

• Transformação Digital de Campinas - Financiamento: Banco Interamericano de 

Desenvolvimento, apoio Prefeitura Municipal de Campinas, S.P, desenvolvido no ámbito 

do programa InSysPo (2018/2019), 

• Estudo sobre impactos do contencioso da Lei de Informática junto à OMC - 

Financiamento: ICTs privadas atuantes em Tecnologias da Informação em Campinas, SP 

(2018) 

• Sistemas de Propulsão Eficiente (PROMOB-e) - Solução de desafios em mobilidade 

elétrica por startups - Financiamento: GIZ DKTI (2018) 
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Algumas atividades realizadas no âmbito dos projetos de pesquisa: 

➢ preparação e participação em reuniões de trabalho, kick-off e alinhamento de 

expectativas, acompanhamento de atividades, e para apresentação e discussão de 

resultados, junto a equipes internas e externas;  

➢ preparação e participação em workshops, painéis de especialistas, visitas e eventos para 

apresentação e divulgação de resultados; 

➢ elaboração e aplicação de roteiros de entrevistas e análise de resultados; 

➢ elaboração, aplicação, monitoramento e análise de resultados de questionários 

eletrônicos de avaliação e surveys; 

➢ estudo de bases secundárias, levantamento e análises de dados;  

➢ gestão de equipes e supervisão de bolsistas; 

➢ elaboração de propostas de trabalho e relatórios técnicos (finais e de 

acompanhamento) dos projetos.  

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Relatórios de pesquisa (redação e/ou participação na elaboração): 

• Projeto Avaliação de Impactos dos Editais de Inovação para Indústria no âmbito do SENAI 

o P1 - Plano de trabalho validado (Junho/2019) 

o P2 - Base de dados dos projetos dos Editais 2014, 2015 e 2016 concluídos - versão 

inicial (Junho/2019) 

o P3 - Relatório preliminar contendo desenho metodológico dos projetos concluídos 

dos Editais de 2014, 2015 e 2016 (Dezembro/2019) 

 

• Projeto Sistema de Avaliação de Resultados e Impactos de P&D e Inovação na CEMIG  
o P2 - Relatório Técnico de Progresso Parcial (Fevereiro/2019) 

o P3 - Relatório Técnico de Progresso Parcial (Junho/2019) 

o P4 - Relatório Técnico de Progresso Parcial (Outubro/2019) 

 

• Projeto Validação de metodologia, realização de estudo e treinamento de equipe da FINEP 
em avaliação de resultados e impactos de programas de CT&I 

o Produto 1 - Análise e caracterização do perfil de carteira (Agosto/2018) 

o Produto 2 - Revisão de hipóteses, indicadores e instrumentos de coleta de dados 

(Outubro/2018) 

o Produto 3 - Plataformas dos instrumentos de coleta (Fevereiro/2019) 

o Produto 4 - Realização dos pré-testes dos instrumentos de coleta (Março/2019) 

o Produto 5 - Coleta de dados primários (Abril/2019) 

o Produto 6 - Análise dos dados (Agosto/2019) 

 

• Projeto Avaliação sistemática de impactos de ações e programas de CT&I  
o Relatório Parcial de Andamento (Outubro/2018) 
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o Relatório Final (Novembro/2019) 

 

• Projeto Estudo sobre impactos do contencioso da Lei de Informática junto à OMC 
o P1 - Plano de Trabalho  

o P2 - Documento com Análise e Diretrizes Preliminares para um Novo Marco 

Regulatório 

o P3 - Propostas para o Pós-Contencioso da OMC e Análise de Estratégias Robustas 

para o Setor de TICs e ICT 

 

• Projeto Sistemas de Propulsão Eficiente (PROMOB-e) - Solução de desafios em mobilidade 
elétrica por startups 

o P1 - Plano de Trabalho 

o P2 - Documento contendo uma lista com pelo menos três desafios de instituições 

com projetos na área de mobilidade elétrica 
 

• Projeto Transformação Digital de Campinas 
o P1 - Plano de Trabalho  

o P2 - Desafios e Oportunidades para a Transformação Digital de Campinas 

o P3 - Diretrizes Estratégicas para o Ecossistema da Região Metropolitana de 

Campinas 

o P4 - Propostas para a transformação digital da Região Metropolitana de Campinas 

 

3. Gestão de cursos  

Organização e gestão de cursos de extensão e in-company organizados pelo LabGEOPI, nos 

temas de avaliação, prospecção para planejamento e outros instrumentos de gestão da 

inovação:  

Cursos executivos 

1. Avaliação de Resultados e Impactos de P&D e Inovação – Edição 2018 

2. Avaliação de Resultados e Impactos de P&D e Inovação – Edição 2019 

Realização: Fevereiro/2018 e Fevereiro/2019, no Instituto de Geociências da UNICAMP.   

 

Cursos in-company: 

1. Planejamento Estratégico, Prospecção e Apoio à Decisão em Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação (PDI) 

Instituição parceira: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) 

Realização: Setembro/2018, na sede da Embrapa, em Brasília-DF. 

2. Avaliação de Resultados e Impactos de P&D e Inovação 

Instituição parceira: Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) 
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Realização: Agosto/2019, na FINEP/SP; e Setembro/2019, na Sede da FINEP/RJ 

-- 

Algumas atividades realizadas no âmbito dos cursos: 

➢ Reuniões para negociação, definição de itens contratuais e alinhamento de conteúdo e 

custos com o contratante do curso;  

➢ Apoio e acompanhamento do processo de contratação, oferecimento ou 

reoferecimento do curso;  

➢ Elaboração de material didático e de apoio para trabalhos práticos realizados no curso; 

➢ Levantamento e disponibilização de material de apoio aos participantes do curso;  

➢ Definição de cronograma, supervisão e acompanhamento de inscrições, matrícula e 

emissão de certificados junto à Secretaria de Extensão;  

➢ Definição de agenda e revisão de programa junto à equipe de docentes;  

➢ Organização de itens relacionados à dinâmica e logística necessárias para ao curso;  

➢ Apoio aos professores e alunos nos dias de curso (em Campinas: 19 a 23 de fevereiro de 

2018; e 18 a 22 de fevereiro de 2019; São Paulo: 05 a 09 de agosto; e no Rio de Janeiro: 

23 a 27 de setembro); e  

➢ Apoio à gestão financeira e prestação de contas. 

 

4. Participação em congressos e co-autoria em artigos 

- Participação e apresentação de trabalho na conferencia Eu-SPRI Early Career Conference - 

Public R&D funding and evaluation: Methods, Trends and Change. Roma – 26 a 28 de Setembro 

de 2018. 

Paper apresentado: “The industrial and innovation policy for Brazil ICT sector: an analysis of the 

ICT Law”. Autores: Camila Zeitoum, Sergio Salles-Filho, Giancarlo Stefanuto 

- Co-autoria em trabalho apresentado na conferência “17th International Conference on 

Scientometrics & Infometrics”. Roma,02 a 05 de Setembro de 2019.   

Paper apresentado: “Non-Traditional Indicators for the Evaluation of SBIR-like Programs: 

Evidence from Brazil”. Apresentação feita pelo Professor Sergio Salles-Filho. Autores: Sergio 

Salles-Filho, Bruno Fischer, Camila Zeitoum, Paulo Feitosa, Fernando Colugnati 

 

 

Fls. 522



5.  Participação em seminários e eventos científicos 

- Workshop Desafios e Soluções para a Transformação Digital de Campinas e Região – Projeto 

Transformação Digital de Campinas (Campinas - Junho/2018) 

- Startup Weekend Eletromobilidade (São Caetano do Sul - Agosto/2018) 

- Workshop Diretrizes para a Transformação Digital de Campinas e Região – Projeto 

Transformação Digital de Campinas (Campinas - Novembro/2018)  

- Workshop para validação de temas e indicadores – Projeto Sistema de Avaliação de Resultados 

e Impactos de PDI na CEMIG (Belo Horizonte - Setembro/2019) 

- Participação como ouvinte nos seminários internacionais promovidos pelo InSysPo:  

- Innovation Ecosustems, Technology Upgrading, and Regional Development (Campinas 

– Junho/2018) 

- The Challenges of Technology and Economic Catching-Up in Emerging Economies 

(Campinas – Julho/2019) 

- Participação como ouvinte em seminários do DPCT e seminários promovidos pelo LabGEOPI – 

2018/2019 

 

 

6. Bolsas e cursos 

- Treinamento SciVal – junho/2019, oferecido pelo Programa Competência em Informação do 

SBU (4h) 

- Estatística para Geociências usando R (001) – novembro-dezembro/2019, oferecido pela Escola 

de Extensão da UNICAMP (36h) 

- Bolsa Marie Curie concedida como parte do projeto Catching-Up along the Global Value Chain: 

models, determinants and policy implications in the era of the Fourth Industrial Revolution 

(CatChain), coordenado pelo Prof Dr. Sérgio Queiroz (responsável pelo projeto na UNICAMP), 

Prof. Dr. Bruno Brandão Fischer e Prof. Dr. Nicholas Vonortas (professor colaborador do DPCT). 

Processo UNICAMP 22P-12844/2018 e FUNCAMP 22P-12843/2018: 

 

 

7. Parecer em trabalho científico 

Parecerista de trabalhos científicos do Enanpad 2018 e da Revista Brasileira de Inovação 

(2018/2019). 

 

 

Fls. 523

https://capacitacao.bc.unicamp.br/index.php
https://capacitacao.bc.unicamp.br/index.php


 

 
 

 
 

 
 

DEPARTAMENTO DE POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

 
 
 

ASSUNTO: Relatório Final de Atividades-PPPD 
 
 

 
PARECER DPCT Nº 15/2020 

 
 
 

 
A Assembleia do Departamento de Política Científica e 

Tecnológica, na sua 100ª Reunião Ordinária, realizada em 01 de abril de 
2020, manifestou-se favoravelmente ao Relatório Final de Atividades da 
Dra. Mariana Brasil Ramos como pós-doc no PPPD, bem como o parecer 

emitido pelo Prof. Marko Monteiro. 
Encaminhe-se à Congregação para as providências cabíveis. 

 

 
Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 

01 de abril de 2020. 
 
 

 
 
 

 
 

Profa. Dra. Flávia L. Consoni de Mello 
Chefe do DPCT 
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Departamento de Política Científica e Tecnológica – DPCT/IG/Unicamp 

 

 

Parecer 

 

Referência: Relatório final de atividades no PPPD – Programa de Pesquisador 

de Pós-Doutorado – da Dra. Mariana Brasil Ramos, afastada com vencimentos 

da Universidade Federal de Santa Catarina 

 

 

 

Trata-se de parecer sobre o relatório final de atividades da Dra. Mariana Brasil 

Ramos no Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado (PPPD), sob supervisão da 

Profa. Dra. Maria Conceição da Costa, no período de 05/08/2019 a 05/01/2020.  

O projeto de pesquisa, intitulado “Discutindo relações entre sexo, gênero e 

outras possibilidades na formação de professores/as de biologia”, teve como objetivo 

geral construir um diálogo teórico entre conhecimentos ancestrais, tradicionais e 

controvérsias das ciências modernas sobre sexo biológico e gênero, com vistas à 

formação crítica de professoras/es de Biologia. A pesquisa foi exploratória, feita a 

partir do levantamento de bibliografia da área de biologia que problematize 

abordagens reducionistas do gênero.  

A pesquisa esteve vinculada ao Grupo de Estudos Sociais da Ciência e da 

Tecnologia (ESCT), sob supervisão da Profa. Maria Conceição da Costa. O relatório 

indica que a pesquisadora participou ativamente das reuniões do grupo, onde foram 

lidas diversas referências de relevância para sua pesquisa. O relatório indica ainda que 

a pesquisadora cursou como ouvinte a disciplina CT001 – Sociologia da Ciência, e 

realizou pesquisa bibliográfica. 

Em termos de resultados, o relatório indica um ensaio em andamento, sobre a 

ausência de teóricas feministas e das teorias de gênero no ensino de ciência e 

tecnologia. Indica também a elaboração de uma disciplina de pós-graduação a ser 

ofertada no Programa de Educação Científica e Tecnológica da UFSC (na qual a 

pesquisadora é docente), intitulada “Ensino de Ciências: contribuições da 

epistemologia feminista e dos estudos de gênero”, a ser ofertada no segundo semestre 

de 2020. Essa disciplina concretiza, a meu ver, uma excelente contribuição da 

experiência da pesquisadora na UNICAMP, possibilitando a construção de 

conhecimento ampliada a partir da pesquisa feita no DPCT, além de facilitar a 

socialização desse conhecimento com alunos de pós-graduação. 

 

Diante do exposto, meu parecer é favorável à aprovação do relatório. 

 

Campinas, 26 de fevereiro de 2020 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Marko Monteiro 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

DEPTO DE POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE PÓS DOUTORADO (PPPD) 

 

Mariana Brasil Ramos 

 

Projeto: Discutindo relações entre sexo, gênero e outras possibilidades na 

formação de professores/as de biologia 

 

Período: 05/08/2019 a 05/01/2020 

 

 

I – Resumo do Projeto 

 

Após identificar, na minha prática docente, lacunas na formação de professoras de 

Biologia e Ciências relacionadas a questões de gênero e sexo biológico e, verificando 

apontamentos de trabalhos acadêmicos na área que corroboram estas lacunas, 

proponho construir um diálogo teórico entre conhecimentos ancestrais, tradicionais e 

controvérsias das ciências modernas sobre sexo biológico e gênero, considerando a 

necessidade de uma formação crítica de professoras/es de Biologia, que as/os prepare 

para a valorização da diversidade. A pesquisa é de natureza exploratória e 

bibliográfica, pois as fontes pretendidas consistem em livros e artigos acadêmicos de 

autoras do campos dos Estudos Decoloniais e das Ciências Biológicas que serão 

fichados e posteriormente sistematizados através de artigos acadêmicos e materiais 

didáticos para o ensino superior. 

 

 

II – Atividades Desenvolvidas no Período 

 

Disciplina “CT 001 - Sociologia da Ciência e da Tecnologia/ CS234 - Tópicos em 

Estudos de Gênero II/ JC001 - Ciência, Tecnologia e Sociedade” 

 

No período de agosto a dezembro de 2019 participei, como ouvinte, da disciplina 

acima citada, na qual foram abordadas as relações de gênero frente a questões 
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tecnocientíficas, em termos epistemológicos, políticos e éticos. A apropriação das 

discussões realizadas durante o semestre teve impactos importantes no rumo do 

projeto de pesquisa previamente proposto, uma vez que foi possível perceber 

limitações nos objetivos inicialmente elencados, como se pode verificar no item IV do 

presente relatório. 

Além disso, as referências abordadas pela disciplina auxiliaram no alcance dos 

objetivos 1 e 2 propostos por esta investigação, respectivamente: mapear trabalhos 

teóricos de Biólogas que problematizem abordagens reducionistas das temáticas de 

sexo e gênero na Biologia; mapear trabalhos teóricos de Estudiosas Decoloniais que 

promovam outras reflexões sobre os temas sexo e gênero;  

 

Participação no Grupo de Pesquisa “Estudos Sociais da Ciência e da Tecnologia” 

 

No período de setembro a dezembro de 2019, participei de reuniões de estudos do 

grupo liderado pela profa. Maria Conceição da Costa. Durante as reuniões, discutimos 

autoras que se debruçam sobre as epistemologias feministas, em especial, sobre como 

os movimentos e estudos feministas impactaram os modos de se pensar e fazer ciência 

e tecnologia. As discussões destas referências também contribuíram positivamente 

com o alcance do primeiro objetivo específico do projeto de pesquisa e, assim como a 

disciplina, promoveram uma ampliação dos objetivos inicialmente propostos, como 

destacado no item IV abaixo. 

 

 

III – Atividades Relacionadas à Investigação 

 

Leituras realizadas no período 

 

A leitura e fichamento de trabalhos vem sendo realizada cotidianamente desde o 

início desta investigação. Até o presente momento, as principais referências 

sistematizadas foram: 

 

HARAWAY, Donna. Saberes localizados: a questão da ciência para o feminismo e o 

privilégio da perspectiva parcial. Cadernos Pagu. Campinas, n. 5, p. 7-41, 1995. 

HARDING, Sandra G. The science question in feminism. Cornell University Press: 

Ithaca and London, 1986. 

HARDING, Sandra G. A instabilidade das categorias analíticas nas teorias feministas. 

Revista Estudos Feministas. Florianópolis, v. 1, n. 1, p. 7-31, 1993. 

KELLER, Evelyn Fox. Qual foi o impacto do feminismo na ciência? Cadernos Pagu. 

Campinas,  n. 27, p. 13-34, 2006. 

LOWI, Ilana. Universalidade da ciência e conhecimentos “situados”. Cadernos Pagu, 

n. 15, p. 15-38, 2000. 

SCHIEBINGER, Londa. Creating sustainable science. Osiris, v. 12, n. 1, p. 201-216, 

1997. 
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As referências identificadas ainda a serem fichadas estão listadas abaixo: 

 

HARDING, Sandra G. Rethinking standpoint epistemology: what is "strong 

objectivity"? The Centennial Review. Michigan State University Press. v. 36, n. 3. 

1992. 

HIRATA, Helena. Gênero, classe e raça Interseccionalidade e consubstancialidade 

das relações sociais. Tempo soc.,  São Paulo ,  v. 26, n. 1, p. 61-73, 2014 . 

KELLER, E F. Reflexiones sobre género y ciencia. Edicions Alfons El Magnànim, 

Valencia, 1991. 

LUGONES, M. Rumo a um feminismo descolonial. Revista Estudos Feministas, 

Florianópolis, v. 22, n. 3, p. 935-952, 2014. 

MAFFÍA, Diana. (2004). Epistemología feminista: por otra inclusión de lo femenino 

en la ciencia. En Ciencia, tecnología y género en Iberoamérica (N. Blasquez Graf y 

J. Flores (ed.), págs. 623-635). México D.F.: CEIIH-Universidad Nacional Autónoma 

de México. 

SCHIEBINGER, Londa.  Mais mulheres na ciência: questões de conhecimento. 

História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.15, supl., p.269-281, 

2008. 

CHO, Sumi; CRENSHAW, Kimberlé Williams; McCALL, Leslie. Toward a Field of 

Intersectionality Studies: Theory, Applications, and Praxis. Signs: Journal of 

Women in Culture and Society. v. 38, n. 4, p. 785-810, 2008. 

 

Artigos em andamento 

 

A partir das reflexões teóricas promovidas pela participação na disciplina e no grupo 

de pesquisa, foi possível identificar, na área de Ensino de Ciências, uma lacuna no 

que diz respeito aos trabalhos de epistemólogas feministas. Por este motivo, 

desenvolvo um ensaio que visa a problematizar a ausência destas autoras na área de 

Educação Científica e Tecnológica, destacando as possíveis contribuições das 

mesmas para discussões sobre o que é Ciência, como é construída e como poderia ser, 

quando pensada a partir de Estudos de Gênero e Feministas. 

Além disso, finalizo uma revisão de trabalhos de periódicos de Educação em 

Biologia, mapeando as questões mais destacadas e os silenciamentos sobre os 

conceitos de Gênero e Sexo Biológico e as implicações destes enfoques para a área. 

 

Disciplina em construção 

 

Como proposta de socialização dos resultados da pesquisa, estou construindo uma 

disciplina da pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica da UFSC (na qual 

sou docente), intitulada “Ensino de Ciências: contribuições da epistemologia 

feminista e dos estudos de gênero”, a ser ofertada no segundo semestre de 2020. 
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IV Conclusões Parciais 

 

Ampliação do foco dos objetivos do trabalho 

 

Apesar de inicialmente propor uma reflexão pontual sobre os conceitos de sexo 

biológico e gênero na Biologia, a imersão teórica durante o intercâmbio com a 

UNICAMP proporcionou uma ampliação do foco dos objetivos iniciais. Mesmo 

considerando importante a abordagem dos conceitos anteriormente mencionados, 

duas outras questões (que acabam por englobar esta primeira) emergem das 

discussões iniciais com o grupo de pesquisa e com colegas das disciplina cursada. 

São elas: como os estudos de gênero e feministas modificam a produção e circulação 

das Ciências Biológicas (e, por consequência, promovem outras leituras do conceito 

de sexo biológico e suas relações com a categoria gênero)? E, como os estudos 

feministas, ao questionarem os modos de produção científica tradicional, abrem 

portas para considerarmos outras formas de saber (e viver) diversas (incluindo-se aí, 

outras formas de se considerar os gêneros e os sexos biológicos)? 

Acredito que estas perguntas possam auxiliar na construção de propostas para a 

formação de professores/as de Biologia mais bem preparados para compreender e 

ensinar sobre as (bio) diversidades. A discussão epistemológica proposta, visa a 

instrumentalizar professoras/es em formação a enxergar ciência como construção 

humana, a problematizar o viés político desta construção e a identificar a 

responsabilidade das consequências sociais produzidas por estes conhecimentos.  

 

 

 

 

 Valência, 10 de fevereiro de 2020. 

 

 

     
___________________________________ 

Mariana Brasil Ramos 
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DEPARTAMENTO DE POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
 

 
 
ASSUNTO: Relatório Final de Atividades-PPPD 

 
 
 

PARECER DPCT Nº 16/2020 

 

 
 
 

A Assembleia do Departamento de Política Científica e 
Tecnológica, na sua 100ª Reunião Ordinária, realizada em 01 de abril de 

2020, manifestou-se favoravelmente ao Relatório Final de Atividades da 
Dra. Suelene Mascarini de Souza Romero como pós-doc no PPPD, bem 
como o parecer emitido pela Profa. Rosana Corazza. 

Encaminhe-se à Congregação para as providências cabíveis. 
 

 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 
01 de abril de 2020. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Profa. Dra. Flávia L. Consoni de Mello 
Chefe do DPCT 
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PARECER 

Referência: Relatório Final da Dra. Suelene Mascarini de Souza Romero ao Programa (PPPD) 

da Unicamp junto ao DPCT 

__________________________________________________________________________________ 

 

Trata-se de parecer sobre relatório final da Dra. Suelene Mascarini de Souza Romero ao 

Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado (PPPD) junto ao DPCT, sob supervisão do Prof. Dr. 

Nicholas Vonortas. A Dra. Suelene Romero teve bolsa de pós-doutorado concedida pela FAPESP 

(Processo: 19/03911-0), com duração de 4 (quatro) meses (de 01 de maio de 2019 - 31 de agosto de 

2019), para desenvolver o projeto de pesquisa intitulado “Financiamento público, grau de novidade da 

inovação e inovação regional”. A bolsa foi concedida no âmbito do programa SPEC – São Paulo 

Excellence Chair, da FAPESP no âmbito do projeto “Innovation Systems, Strategy and Policy” 

(InSySPO, Processo FAPESP 2013/50524-6), cujo pesquisador responsável é o Prof. Vonortas. 

O projeto teve por objetivo estudar o impacto e a extensão de diferentes formas de financiamento 

público sobre o grau de novidade da inovação no Brasil. A hipótese investigada foi de que o 

financiamento público estaria relacionado com diferentes graus de novidade da inovação e, além disso, 

que o apoio público para P&D tenderia a gerar inovações de mais alto grau de novidade, como as 

inovações para o mundo. 

Dois conjuntos de atividades foram desenvolvidos pela pós-doutoranda no período, sendo o 

primeiro relacionado ao apoio à coordenação e organização de atividades do InSysPo e o segundo 

associado à pesquisa propriamente dita.  

Do primeiro conjunto, constam duas atividades: o apoio à organização do “International 

Symposium and International Workshop: The Challenges of Technology and Economic Catching up in 

Emerging Countries” ocorrido de 3 a 4 de julho de 2019 no Campus da Unicamp em Campinas; e  o 

International Workshop meeting, relalizado nas dependências da FAPESP no dia 5 de julho de 2019, 

chamado “Technology Upgrading and Catching Up in Latin America: Reflections from Policy 

Evaluations”. O segundo conjunto de atividades engloba investigações em três frentes, conforme já 

previstas no projeto original da pesquisa: i) associação entre apoio público e grau de novidade da 

inovação no Brasil, a partir de duas edições da PINTEC (2008 e 2011); ii) relação entre tipo de 

diversidade industrial e inovação regional; iv) efeito de fatores regionais, como spillovers de 

conhecimento e capital humano sobre o grau de novidade da inovação no Brasil.  

Os resultados da pesquisa estão sendo divulgados da seguinte forma: a) em eventos acadêmicos 

nacionais e internacionais (sete produções apresentadas em quatro eventos no exterior, dois no Brasil e 

um working paper); e b) publicações científicas. Foram duas publicações na forma de um artigo 
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internacional (Organization & Management) e um capítulo de livro nacional e três artigos aceitos para 

publicação em revistas nacionais (RBI, Economia e Sociedade e Revista Brasileira de Estudos Regionais 

e Urbanos). 

Durante o período, a pós-doutoranda também colaborou com colegas e estudantes na aquisição 

e elaboração de bases de dados e em questões teóricas e metodológicas para apoio às suas pesquisas. 

Iniciou, graças aos conhecimentos adquiridos ao longo do pós-doutorado e das colaborações firmadas, 

a coorientação de uma estudante de doutorado na Faculdade de Economia da Universidade Federal da 

Bahia. Observam-se, desta maneira, contribuições a colaborações internas e externas, à excelência e à 

internacionalização da pesquisa no DPCT. 

Nota-se que o relatório permite avaliar que as atividades desenvolvidas estão em conformidade 

com a DELIBERAÇÃO CONSU-A-003, de 03/04/2018, que dispõe sobre o Programa de Pesquisador 

de Pós-Doutorado (PPPD) e dá outras providências.  

 Diante do exposto, meu parecer é favorável à aprovação do relatório final da Dra. Suelene 

Mascarini de Souza Romero ao Programa de Pesquisador Pós-Doutorado (PPPD) da Unicamp junto 

ao DPCT. 

 

Campinas, 18 de março de 2020.  

 

 

 

______________________________ 

Profa. Dra. Rosana Icassatti Corazza 
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FINAL SCIENTIFIC REPORT  

Santos, September 30
th

, 2019 

This scientific report presents the main results and activities developed by Suelene 

Mascarini de Souza Romero over 4 months (May 1
st
, 2019 to August 31

st
, 2019) of 

postdoctoral fellowship of research project entitled Public Funding, Degree of Novelty 

and Regional Innovation (FAPESP Process 2019/0311-0) under supervision of  Prof. 

Dr. Nicholas Spryridon Vonortas. The postdoc fellowship is part of the thematic project 

Innovation Systems, Strategies and Policies - InSySPo (FAPESP Process 2013/50524-6) 

also coordinated by Prof. Dr. Nicholas Spryridon Vonortas.  

During this period of postdoctoral two main activities should be highlighted. First, the 

activity as member of the coordination and organization team of the International 

Symposium and International Workshop which is part of InSySPo’s activities. The 

International Symposium held at the UNICAMP Campus was called The Challenges of 

Technology and Economic Catching up in Emerging Countries, and occurred on July 

3
rd

-4
th
. The International Workshop meeting at FAPESP on July 5

th 
was entitled 

Technology Upgrading and Catching Up in Latin America: Reflections from Policy 

Evaluations. These events were coordinated by Professors Nicholas Vonortas, Sérgio 

Queiroz and Adriana Bin. The event was attended by over thirty invitees from different 

parts of the world, such as the Professors Keun Lee and Jae-Yong Lee of Seoul National 

University; Carlo Pietrobelli of University Roma Tre; Gabriela Dutrenit of Autonomous 

Metropolitan University; Gao Xudong of University Tsinghua, Vitaly Roud of National 

Research University, Marcia Rapini of Federal University of Minas Gerais; Andrés 

López of University of Buenos Aires and many others. 

The second activity is related to research projects. The research projects cover three 

different fronts of scientific research. The first front explores the association between 

public support and degree of novelty of innovation in Brazil. Using two edition of 

Brazilian Innovation Survey (PINTEC 2008 and 2011), the study provides evidence that 

firms that received public support are more likely to introduce innovation compared to 

others firms. In addition the public support for R&D tends to generate higher benefits 

than the public support for General activities (R&D and non-R&D). Therefore, the 

policies should be formulated thinking on the degree of novelty of the innovation to be 

achieved. 
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The second front investigates the relationship between the type of industry diversity 

(related and unrelated variety) and regional innovation (inventions protected by Utility 

Model or Patent). Additionally, explores the role of region’s absorptive capacity in this 

relationship. The main results of this work reals that even in development countries, as 

Brazil, where many regions are characterized with low and median industry diversity, 

both types of variety are important to regional innovation. In addition, there is the 

moderating effect of regional absorptive capacity only the relationship between related 

variety and patent. 

The third front explores the effect of regional factors such as knowledge spillovers and 

human capital on the degree of novelty of innovation in Brazil. The empirical analysis is 

based on data from the Innovation Survey (PINTEC 2008 and 2011) and Employment 

at the firm and regional levels (RAIS 2008). The study provides evidence that regional 

factors play an important role in shaping Brazilian firms’ innovative performance in the 

market. However, the effects differ among different degrees of innovation. Radical 

innovations can be fostered through regional R&D spillovers and a qualified workforce, 

while less novel innovation that is new to the industry is associated with the availability 

of regional S&T workers and related and unrelated variety. 

The results of all ongoing activities are being sent and/or presented in seminars, 

conferences and/or to the journal. These results are summarized below: 

CONFERENCES/SEMINARS  

MASCARINI, S. GARCIA, R.; VONORTAS, N. The relationship between public 

support and degree of novelty of innovation in Brazil. Accepted for the 1st Workshop 

on “Micro-dynamics, Catching-Up and Global Value Chains” – Catchain, , Milan, Italy, 

2019 and Presented in IV Encontro Nacional de Economia Industrial e Inovação (IV 

ENEI), Campinas, Brazil, 2019 

Others version(s) 

The effect of public support on the degree of novelty of innovation in Brazil 

Presented in Seminário de Economia” PPGEc – Programa de Pós Graduação em 

Economia, Sorocaba, Brazil, 2019. 

MASCARINI, S.; GARCIA, R., ARAUJO, V., GOMES SANTOS, E., COSTA, A.. 

The effects of Related and Unrelated Variety on the Types of Regional Innovation – an 

analysis for Brazilian regions. Submitted to 5
th

 Geography of Innovation Conference, 

Stavanger, Norway, 2020 

Others version(s) 

The effect over time of Related and Unrelated Variety on Types of Regional 

Innovation in Brazil. Presented at 59
th
 ERSA Congress, Lyon, France, 2019 
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GARCIA, R., ARAUJO, V., MASCARINI, S., GOMES SANTOS, E., COSTA, A 

Spatial and Non-Spatial Proximity Dimensions of University-Industry Collaboration. 

Presented in Regional Studies Association Annual Conference (RSA), Santiago de 

Compostela, Spain, 2019 

MASCARINI, S. GARCIA, R.; QUATRARO, F. The asymmetrical effects territorial 

factors on degree of novelty of innovation in Brazil. Working Paper 

ACCEPTED TO PUBLICATION 

MARQUES, M. D.; ROSELINO, J. E.; MASCARINI, S. Análise da Aderência das 

Taxonomias Industriais à Realidade da Indústria de Transformação Brasileira. Accepted 

in Revista Brasileira de Inovação (RBI).   

MASCARINI, S. GARCIA, R.; ROSELINO, J. E.. Analysis of the effect of territorial 

factors on regional innovation in the state of São Paulo, Brazil Accepted in Revista 

Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos (RBERU) 

MASCARINI, S. GARCIA, R.; ROSELINO, J. E. Dinâmica territorial da inovação no 

Estado de São Paulo: uma análise a partir dos dados regionalizados da PINTEC. 

Accepted in Economia e Sociedade. 

PUBLISHED  

GARCIA, R., ARAUJO, V., MASCARINI, S., GOMES SANTOS, E., COSTA, A.. 

How long-term university-industry collaboration shapes the academic productivity of 

research groups. Published in Innovation: Organization & Management, doi: 

10.1080/14479338.2019.1632711 

GARCIA, R.; MASCARINI, S.; COSTA, A.R.; ARAÚJO, V.; SANTOS, E.G. Efeitos 

da interação universidade-empresa sobre a inovação e o desenvolvimento regional. In: 

Serra, M.; Rolim, C.; Bastos, A.P. Universidade e Desenvolvimento Regional: as bases 

para a Inovação Competitiva. Rio de Janeiro: IDEA D, 2019. 

Additionally, the researcher has collaborated with other researchers, teams and students 

in order to help in the acquisition and elaboration of databases and theoretical-

methodological issues that enable the empirical advance of the research. As a result of 

these collaborations it can highlighted the ongoing co-orientation of the student Mabel 

Diz Marques under supervision by Prof. Dr. Henrique Tomé da Costa Mata of Faculty 

of Economics at Federal University of Bahia 

Finally, all the resources, knowledge, assets, professional network accumulated during 

the postdoc are a very important for this researcher. To conclude I would like to thank 

to FAPESP for the opportunity of taking part in the InSySPo project. 
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Instituto de Geociências – UNICAMP  

Rua Carlos Gomes, 250 

CEP: 13083-855, Campinas, SP, Brasil 

Secretaria de Extensão   
Fone: 19-3521.5150  
e-mail: extensao@ige.unicamp.br 

 
 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

Extensão e Eventos  

 
 
 
 
 

Unidade: Instituto de Geociências 

Assunto : Relatório Final de Atividades-Convênio 

 

 
PARECER CE Nº 03/2020 

, 
 

 
A Comissão de Extensão do IG, aprovou o Relatório final de atividades  referente 

ao contrato entre FINEP/FUNCAMP/FUNCAMP para realização do Curso “Avaliação 

de Impacto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação” in-company . Coordenado 

pelo Prof. Sergio Luiz Monteiro Salles Filho. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Roberto Greco 
Coordenador da Comissão de Extensão  

IG/UNICAMP 
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DEPARTAMENTO DE POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
 

 
 
ASSUNTO: Relatório Final de Atividades-Convênio 

 
 
 

PARECER DPCT Nº 17/2020 

 

 
 
 

A Assembleia do Departamento de Política Científica e 
Tecnológica, na sua 100ª Reunião Ordinária, realizada em 01 de abril de 

2020, manifestou-se favoravelmente ao Relatório final de atividades 
referente ao contrato entre FINEP/FUNCAMP/FUNCAMP, bem como o 
parecer emitido pela Profa. Leda Gitahy. 

Encaminhe-se para as providências cabíveis. 
 

 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 
01 de abril de 2020. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Profa. Dra. Flávia L. Consoni de Mello 

Chefe do DPCT 
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PARECER  

RELATÓRIO FINAL PROJETO DE PESQUISA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
 (Convênio/Contrato)  
 

 

 
1. DADOS 

Projeto de Pesquisa (  ) ou Prestação de Serviço (X) 

Título: Curso in company “Avaliação de Resultados e Impactos em P&D e Inovação” 

Nome do coordenador: Prof. Sergio Luiz Monteiro Salles Filho 

Número do processo: 22-P-24394-2018 

Vigência: 6 meses 

Órgão de financiamento: FINEP 

Valor: R$ 126.451,43 

Documento: (X) Contrato /  (  ) Convênio   /   (   )  Termo Aditivo nº        

 
 
2. OBJETIVO 

O objetivo geral do contrato foi a realização do curso in company “Avaliação de Resultados e Impactos 
em P&D e Inovação”, oferecido para duas turmas, sendo uma turma nas dependências da Universidade 
Corporativa Finep e uma turma nas dependências da FINEP em São Paulo, ambas de 40 horas cada. 

 
 
3. PARECER  

O curso foi realizado com sucesso. Conforme alinhado entre o Lab-GEOPI e a FINEP, foram inscritos, para 
a turma realizada em São Paulo, 20 profissionais da FINEP; e 36 no caso da turma no Rio de Janeiro. Dos 
profissionais inscritos, 19 concluíram o curso em SP e 33 concluíram o curso no RJ, tendo atendido aos 
critérios de presença (85%) e avaliação requeridos (trabalhos em grupos). Em anexo estão  
Para os trabalhos em grupos, os participantes foram organizados em grupos para realização de uma 
atividade prática que se materializou na estruturação de um trabalho de avaliação. Nesta atividade, os 
grupos elaboraram uma proposta para avaliação de um programa/política/estratégia a partir de roteiro 
apresentado pelos organizadores do curso. 
Recomendo a aprovação. 

 
 
4. STATUS  

(X) Aprovado   (   ) Requer esclarecimentos  (   ) Não aprovado 

 
 
5.  IDENTIFICAÇÃO DO PARECERISTA  

 
NOME: Profa. Leda Gitahy  

  
DATA:  24/03/2020 
 

 
ASSINATURA:  
  

 
 
 
  

 

 
 

Universidade Estadual de Campinas 
Instituto de Geociências 

Departamento de Política Científica e Tecnológica 
 

 

lefones: 55 (019) 239-1097 / 239-8301 

Fax: 55(019) 239-1562 
E-mail: dpct@ige.unicamp.br 

13083-970 - Caixa Postal: 6152 
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Universidade Estadual de Campinas Departamento de Política Científica e 
Tecnológica 

Grupo de Estudos da Organização da 
Pesquisa e da Inovação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RELATÓRIO FINAL 

 
Curso “Avaliação de Impacto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação” in-company 

 
 
 
 

 

GEOPI – DPCT/Unicamp 

Execução 

 

 

 

Prof. Sergio Luiz Monteiro Salles Filho 

Coordenador  
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Apresentação  
 
O curso “Avaliação de Impacto de P&D e Inovação” é oferecido anualmente pelo Grupo de 
Estudos sobre Organização da Pesquisa e da Inovação (Lab-GEOPI), que é parte da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp), representada pela sua fundação de apoio – Fundação de 
Desenvolvimento da Unicamp (Funcamp). 
 
No segundo semestre de 2019 foram oferecidas duas edições do curso na modalidade in-
company à Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP): a primeira, na cidade de São Paulo (05 a 
09 de agosto) e, a segunda, no Rio de Janeiro (23 a 27 de setembro). Em ambos os casos, as 
sessões foram oferecidas ao longo de semanas corridas, de segunda a sexta-feira, de 9h da 
manhã às 18h, com intervalo para almoço.   
 
Os cursos foram coordenados pelos professores Sergio Salles-Filho, do Departamento de Política 
Científica e Tecnológica/Instituto de Geociências (DPCT/IG); Adriana Bin, da Faculdade de 
Ciências Aplicadas (FCA); e Ana Maria Carneiro, do Núcleo de Estudos em Políticas Públicas 
(NEPP). A gestão executiva do curso foi realizada pela pesquisadora Camila Zeitoum, associada 
ao Lab-GEOPI.  
 
O principal objetivo do curso foi explorar as bases e desenvolvimentos recentes da avaliação de 
impacto de políticas, programas, estratégias e instituições no campo da pesquisa, 
desenvolvimento e inovação (PDI). Os principais conceitos, metodologias e tendências são 
apresentados através de uma abordagem interativa, juntamente com casos, experiências e 
aplicação prática.  
 

O principal objetivo do curso foi explorar as bases e desenvolvimentos recentes da avaliação de 
impacto de políticas, programas, estratégias e instituições no campo da pesquisa, 
desenvolvimento e inovação (PDI). Os principais conceitos, metodologias e tendências foram 
apresentados através de uma abordagem interativa, juntamente com casos, experiências e 
aplicação prática. 

As sessões foram organizadas em aulas expositivas e atividades práticas. As aulas expositivas 
trataram de conceitos, abordagens, métodos e casos; as atividades práticas foram realizadas em 
grupos de trabalho visando à estruturação de uma avaliação pelos profissionais da FINEP. 

O Programa contemplou quatro eixos principais, como segue: 

a) Fundamentos e Planejamento da Avaliação de CTI 
b) Mensuração de PDI - Indicadores e Introdução aos Métodos 
c) Métodos e Casos Aplicados 
d) Estruturação de uma Avaliação 

 

Os professores envolvidos no curso são listados a seguir: 
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Turma SP: 

 

➢ Adriana Bin | Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 
Brasil  

o (http://lattes.cnpq.br/3029200491133492)  

 

➢ Ana Maria Carneiro | Centro de Estudos de Políticas Públicas, Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP), Brasil  

o (http://lattes.cnpq.br/9302537730701238)  

 

➢ Fernando Colugnati | Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil  
o (http://lattes.cnpq.br/1622643885752324)  

 
➢ Jesús Pascual Mena Chalco | Centro de Matemática, Computação e Cognição, Universidade 

Federal do ABC (UFABC), Brasil  
o (http://lattes.cnpq.br/4727357182510680)  

 
➢ Sergio Salles-Filho | Departamento de Política Científica e Tecnológica, Instituto de Geociências, 

Universidade de Campinas (UNICAMP), Brasil  
o (http://lattes.cnpq.br/6488894293305500)  

 

➢ Convidado Especial: Carlos Henrique de Brito Cruz | Fapesp, Brasil 
o (http://lattes.cnpq.br/2423378571102463)   

 

 
Turma RJ 
 

➢ Adriana Bin | Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 
Brasil  

o (http://lattes.cnpq.br/3029200491133492)  

 

➢ Ana Maria Carneiro | Centro de Estudos de Políticas Públicas, Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP), Brasil  

o (http://lattes.cnpq.br/9302537730701238)  

 

➢ Fernando Colugnati | Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil  
o (http://lattes.cnpq.br/1622643885752324)  

 
➢ Jesús Pascual Mena Chalco | Centro de Matemática, Computação e Cognição, Universidade 

Federal do ABC (UFABC), Brasil  
o (http://lattes.cnpq.br/4727357182510680)  

 
➢ Sergio Salles-Filho | Departamento de Política Científica e Tecnológica, Instituto de Geociências, 

Universidade de Campinas (UNICAMP), Brasil  
o (http://lattes.cnpq.br/6488894293305500)  
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➢ Convidada Especial: Cristina D’Urso de Souza Mendes Santos |Divisão de Estudos e Projetos, 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (NPI)  

o (http://www.inpi.gov.br/) 

 
 
 
Resultados  

Conforme alinhado entre o Lab-GEOPI e a FINEP, foram inscritos, para a turma realizada em São Paulo, 20 
profissionais da FINEP; e 36 no caso da turma no Rio de Janeiro. Dos profissionais inscritos, 19 concluíram 
o curso em SP e 33 concluíram o curso no RJ, tendo atendido aos critérios de presença (85%) e avaliação 
requeridos (trabalhos em grupos). Em anexo estão disponíveis as listas de presença para os cinco dias de 
curso de cada turma.  

Para os trabalhos em grupos, os participantes foram organizados em grupos para realização de uma 
atividade prática que se materializou na estruturação de um trabalho de avaliação. Nesta atividade, os 
grupos elaboraram uma proposta para avaliação de um programa/política/estratégia a partir de roteiro 
apresentado pelos organizadores do curso. 

A seguir, são listados os nomes dos participantes de cada grupo e os objetivos das avalições propostas 
nos trabalhos. 

 

 

Trabalhos em grupos – Turma SP  

 

GRUPO 1 

Caso: Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia – INCT 

 

Objetivo da avaliação: 

Avaliar resultados e impactos científicos e tecnológicos de alcance internacional do 

Programa a partir de seus projetos e participantes.  

Wilson Antonio Lellis 

Marco Fábio Polli 

Marcio Yoshihiro Ikegami 

Renato Magalhães de Souza 

André Berto Gimenez 
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GRUPO 2 

Caso: Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia – INCT 

 

Objetivo da avaliação: 

Identificar o grau de contribuição do Programa INCT para a geração de inovação nas 

empresas. 

Adriana Maria Boueri Battaglia 

Débora A. S. Albuquerque 

Lilian S. Figueiredo 

Mariana de S. Araújo 

 

 

 

GRUPO 3 

Caso: Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE) 

 

Objetivo da avaliação: 

Avaliar os efeitos do PIPE no desenvolvimento de ecossistemas de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação. 

André Marchi 

Andréa Bentes Leal 

Emerson Prates 

Marcelo Shimada 

William Resondowesk 
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GRUPO 4 

Caso: Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas - PIPE 

 

Objetivo da avaliação: 

Avaliar os impactos econômicos, sociais e de capacitação decorrentes do esforço de 

pesquisa financiado pelo PIPE em pequenas empresas 

Eduardo Roveri  

Daniel Morita 

Bruno Bochi 

Bruno Sodre 

Henrique Costa  

 

 

 

Trabalhos em grupos – Turma RJ 

 

GRUPO 1 

Caso: Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas – PIPE 

 

Objetivo da avaliação: 

Avaliar os efeitos do PIPE no desenvolvimento de ecossistemas de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação.  

ROCHESTER COSTA  

EDUARDO LOPES 

MAURÍCIO FRANÇA 

SERGIO MENNA BARRETO 

TATIANA BRANCO 

LILIAN PETERS 
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GRUPO 2 

Caso: Programa de Subvenção Econômica - FINEP 

 

Objetivo da avaliação: 

Avaliar os impactos do Programa de Subvenção Econômica no comportamento das 

empresas em relação à Pesquisa e à Inovação 

CAROLINA MARIANO 

FABRICIO AZEVEDO 

ISA MOTTA 

JOSÉ MARIA MEDEIROS 

JULIANA ZULETA 

MARIA PAULA C. M. DE ALMEIDA 

 

 

 

 

GRUPO 3 

Caso: Programa de Formação de  Recursos Humanos - PRH-ANP 

 

Objetivo da avaliação: 

Medir a eficácia de cada um dos programas e ser critério de avaliação para o próximo 

Edital. 

LIA DE FALCO  
ROBERTA VILARINS 

CARLOS KHAIR 
JORGE PORTO 

RENATA GUINTHE 
FELIPE GELELETE 
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GRUPO 4 

Caso: Nova chamada do CT-Infra para equipamentos multiusuários a ser lançada 
em 2020 

 

Objetivo da avaliação: 

Avaliar os impactos científicos e tecnológicos da Nova chamada do CT-Infra para 

equipamentos multiusuários a ser lançada em 2020 

RODRIGO LESSA 
MARCOS BARROS 

ARTHUR PATITUCCI 
ROSSANDRO RAMOS 

VÍVIAN PIRES 
JAMYSON MARINHO 

 

 

 

GRUPO 5 

Caso: Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE) 

 

Objetivo da avaliação: 

Avaliar os impactos econômicos, sociais e de capacitação decorrentes do esforço de 

pesquisa financiado pelo PIPE em pequenas empresas 

ADRIANA HAGUENAUER 

ANA CHALOUB 

DANIEL SOARES 

DENISE REIGADA 

LEONARDO MICAELO 
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GRUPO 6 

Caso: Subvenção Econômica 

 

Objetivo da avaliação: 

Avaliar os impactos da Subvenção na competitividade econômica das empresas 

apoiadas nos mercados nacional e internacional 

CLÁUDIO PALEÓLOGO E. DE F. SANTOS 

GEIZI FERNANDES DE SOUZA 

RAFAEL SENRA COSTA 

RENÉ CARLOS GOES SOURBECK 

ROBERTO SILVA MELO 

RODRIGO DA SILVA DE LIMA 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO – Listas de presença: Turmas SP (05 a 09 de agosto) e RJ (23 a 27 de setembro) 
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DEPARTAMENTO DE POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
 

 
 
ASSUNTO: Credenciamento 

 
 
 

 
PARECER DPCT Nº 19/2020 

 
 
 

 
A Assembleia do Departamento de Política Científica e 

Tecnológica, na sua 100ª Reunião Ordinária, realizada em 01 de abril de 
2020, manifestou-se favoravelmente manifestou-se favoravelmente aos 
credenciamentos dos professores abaixo relacionados nos Cursos de 

Graduação em Geografia e de Graduação em Geologia para os 1º e 2º 
semestres de 2020. 

- Profa. Cristina de Campos 

- Prof. Fernando Campos Mesquita 
- Profa. Rebeca Buzzo Feltrin 

 Encaminhe-se para as providências cabíveis. 
 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 

01 de abril de 2020. 
 

 
 
 

 
 

Profa. Dra. Flávia L. Consoni de Mello 

Chefe do DPCT 
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  Campinas, 30 de março de 2020 

 

Comissão de Graduação do IG, 
 

 
Credenciamento da Graduação  

 
 

Solicitamos que o professor abaixo seja cadastrado no sistema de controle acadêmico 

para ministrar aulas em nível de graduação, nos Cursos de Graduação em Geografia e de 

Graduação em Geologia, para os semestres: 1º e 2º de 2020. 

Nome: Cristina de Campos 

E-mail: crisleine@gmail.com 

CPF: 19960444864 

RG: 24.221.675-4 – U.F.: São Paulo – Órgão Expedir: SSP-SP 

Nacionalidade: Brasileira 

Data e Nascimento: 03/08/1974 

Sexo: Feminino 

Última Titulação: Doutorado em Arquitetura e Urbanismo 

Ano da titulação: 2007 

Nome da Instituição da formação: USP 

Matrícula da Unicamp: 298609 

Unidade/Depto.: Instituto de Geociências – Depto. de Política Científica e Tecnológica 

Instituição de Origem (onde trabalha ou tem vínculo): Professora Colaboradora do 

DPCT/IG 

Disciplinas: GT001 e GF604 

 

Atenciosamente, 
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Campinas, 30 de março de 2020 

 

Comissão de Graduação do IG, 
 
 

Credenciamento da Graduação  
 
 

Solicitamos que o professor abaixo seja cadastrado no sistema de controle acadêmico 

para ministrar aulas em nível de graduação, nos Cursos de Graduação em Geografia e de 

Graduação em Geologia, para os semestres: 1º e 2º de 2020. 

Nome: Fernando Campos Mesquita 

E-mail: fernandocmesquita@gmail.com 

CPF: 071.127.206-99 

RG: 12.132.567 – U.F.: Minas Gerais – Órgão Expedir: SSP-MG 

Nacionalidade: Brasileira 

Data e Nascimento: 06/07/1984 

Sexo: Masculino 

Última Titulação: Doutorado em Geografia 

Ano da titulação: 2015 

Nome da Instituição da formação: Universidade Estadual de Campinas 

Matrícula da Unicamp: 314911 

Unidade/Depto.: Instituto de Geociências – Depto. de Política Científica e Tecnológica 

Instituição de Origem (onde trabalha ou tem vínculo): Pós-doc no DPCT/IG 

Disciplinas: GF501, GF502 e GF703 

 

Atenciosamente, 
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14/05/2019 Gmail - Termo de Adesão ao Programa de Pós-Doutorado PPPD
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Fernando Mesquita <fernandocmesquita@gmail.com>

Termo de Adesão ao Programa de Pós-Doutorado PPPD 
2 mensagens

dgrhjava@unicamp.br <dgrhjava@unicamp.br> 14 de dezembro de 2018 11:18
Responder a: dgrhsgp@unicamp.br
Para: fernandocmesquita@gmail.com

Termo de Adesão - Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado 
 

Pelo presente instrumento, FERNANDO CAMPOS MESQUITA, portador do RG MG-12132567, doravante
denominado Pesquisador de Pós-Doutorado, residente à TRANQUILLO PRÓSPERI,99, Campinas, BRASIL,
formaliza ciência e concordância com as condições que regem o Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado,
previstas na Deliberação CONSU A-03/2018 e sua adesão ao referido programa, ressaltando-se o que segue:

1. É de total responsabilidade do Pesquisador de Pós-Doutorado a veracidade e autenticidade das informações e
documentos por ele apresentados por ocasião de seu cadastro junto ao Programa.

2. As atividades do Pesquisador de Pós-Doutorado serão exercidas de 01/11/2018 a 31/10/2022, período de vigência
do financiamento do respectivo projeto.

3. Poderá ocorrer rescisão deste Termo, a qualquer tempo, por manifestação de vontade do Pesquisador de Pós-
Doutorado ou por decisão justificada do seu supervisor.

4. Qualquer produção técnica ou científica decorrentes das atividades de Pesquisador de Pós-Doutorado deverá
mencionar a filiação à Unicamp.

5. Após a cessação de sua participação no programa, o Pesquisador de Pós-doutorado deverá elaborar relatório de
atividades.

6. A participação no Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado não gera vínculo empregatício nem obrigação de
natureza trabalhista, previdenciária ou tributária para a UNICAMP.

7. O Pesquisador de Pós-Doutorado deverá indenizar a Unicamp por perdas ou danos causados a seu patrimônio
após regular apuração de responsabilidade.

 

Caro interessado FERNANDO CAMPOS MESQUITA,

Segue o Termo de Adesão ao Programa de Pós-Doutorado PPPD, vigente no período de 01/11/2018 - 31/10/2022
para sua ciência.

É necessário que você manifeste a sua concordância com este termo de adesão. Para isto, clique no link abaixo
para acessar o sistema. Em seguida, acesse a sua área do interessado e localize o processo desejado. Opte por
visualizar o termo de adesão daquele processo. Na visualização do termo de adesão haverá um botão para você
manifestar a sua concordância.

Acesse o endereço abaixo:

 
 
https://www.siarh.unicamp.br/sgp  
 

 

Dear interested FERNANDO CAMPOS MESQUITA,

Follows the Term of Adherence to the Post doctoral PPPD Program, valid in the period of 11/01/2018 - 10/31/2022 for
your information.

It is required that you express your agreement with this terms and conditions. To do this, click the link below to reach
the application. Then access your area and find the desired process. Click to see the respective Application
Statement. In the preview of the Application Statement there will be a button for you to express your agreement.
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14/05/2019 Gmail - Termo de Adesão ao Programa de Pós-Doutorado PPPD
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Access the website below:

 
 
https://www.siarh.unicamp.br/sgp  
 

dgrhjava@unicamp.br <dgrhjava@unicamp.br> 14 de dezembro de 2018 11:18
Responder a: dgrhsgp@unicamp.br
Para: fcmesquita@ige.unicamp.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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   Início Solicitações de Cadastro  Processos  Sair 

«

  Diretoria Geral de Recursos Humanos

Detalhes do Processo

 

 
Interessado: FERNANDO CAMPOS MESQUITA
Unidade: IG
Supervisor: ANDRE TOSI FURTADO
Tipo do Processo: Pós-Doutorado PPPD
Status do Processo: Ativo no Programa

Título do Projeto:
CIENCIA E TECNOLOGIA COMO VETORES DAS
DESIGUALDADES REGIONAIS: POTENCIAIS E LIMITES
DO SETOR SUCROENERGETICO NAS NOVAS
REGIOES DE FRONTEIRA

Data de início: 01/11/2018
Data de término: 31/10/2022
Data de
Homologação: 12/12/2018

Matrícula do
Interessado: 314911

 
 

 
 
 
 

DADOS PESSOAIS - Clique aqui para visualizar os detalhes 

 

DADOS PESSOAIS
 
 

Nome: FERNANDO CAMPOS MESQUITA
Nome Extenso sem
Abreviaturas: FERNANDO CAMPOS MESQUITA

Sexo: Masculino
Estado Civil: Solteiro(a)
Data de
Nascimento: 06/07/1984

Nome completo da
Mãe: IVANILDE LUCIA CAMPOS MESQUITA

Nome completo do
Pai: SERGIO DA COSTA MESQUITA

Nacionalidade: Brasileiro
Naturalidade: Itumbiara

 

DOCUMENTOS PESSOAIS:
 
 

CPF: 071.127.206-99
RG: MG-12132567
Órgão Emissor do
RG: SSP

Data de Emissão do
RG: 06/11/1998

167177 - Adriana Garutti Teixeira 

Sistema de Gerenciamento de Pesquisadores
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«

 

IDENTIDADE PROFISSIONAL:
 
 

Conselho
Profissional:
Núm. do Registro:
Data de emissão:
Órgão emissor:
UF:

 

DADOS DE ENDEREÇO:
 
 

Endereço: TRANQUILLO PRÓSPERI
Número: 99
Complemento: APTO.14
Estado: SP
Cidade: Campinas
Bairro: JARDIM SANTA GENEBRA II
País: BRASIL
CEP (apenas
números, sem
hífen):

13084778

 

DADOS PARA CONTATO:
 
 

(DDI) (DDD)
(Número) Telefone
Residencial:
(DDI) (DDD)
(Número) Telefone
Celular:

55 19 982275113

(DDI) (DDD)
(Número) Telefone
Institucional:
Email Particular
Principal: fernandocmesquita@gmail.com

Email Particular
Secundário:
Email Institucional: fcmesquita@ige.unicamp.br

 

O ANEXO NÃO FOI SOLICITADO POIS OS DADOS FORAM RECUPERADOS DE
UM CADASTRO QUE O INTERESSADO JÁ TINHA NA UNICAMP.

 
 

 
 
 

DADOS DO DOUTORADO - Clique aqui para analisar os detalhes 

 

Formação - Doutorado
 
 

Título Obtido: DOUTOR EM GEOGRAFIA
Início: 01/03/2011
Fim: 20/08/2015
Título da Tese: EVOLUCAO DA AGRICULTURA E

TRANSFORMACOES DA TECNICA E DAS
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«

RELACOES TERRITORIAIS NO CERRADO
GOIANO A DIMENSAO ENDOGENA DA
EXPANSAO DA AGROINDUSTRIA CANAVIEIRA

Instituição: UNICAMP
Cidade: CAMPINAS
Estado: SAO PAULO
País: BRASIL
Área de
Conhecimento: 7.06.01.04-6 - GEOGRAFIA ECONÔMICA

Registro no MEC:

 
 

ANEXO DO DIPLOMA DE DOUTORADO 
 
 

Clique aqui para abrir o anexo do Diploma em uma nova aba

 
 

 
 
 

DADOS DO PROJETO - Clique aqui para analisar os detalhes 

 

Dados do Projeto
 
 

Área de
Conhecimento: -

 

ANEXO DO PROJETO 
 
 

Clique aqui para abrir o anexo do Projeto em uma nova aba

 
 
 
 

 
 
 

DADOS COMPLEMENTARES DO PROJETO - Clique aqui para analisar os detalhes 

 

Dados do Período do Projeto
 
 

Agência de
fomento/Orgão
Financiador:

CAPES

Valor do
financiamento: 196.800,00

 

ANEXO DO COMPROVANTE DE FINANCIAMENTO 
 
 

Clique aqui para abrir o anexo do Comprovante de Financiamento
em uma nova aba

 

ANEXO DO CURRÍCULO 
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«

»

«

 
Clique aqui para abrir o anexo do Currículo em uma nova aba

 
 

 
 

 Voltar Aguardar Bolsa

 

 
 
 

INFORMAÇÕES SOBRE O TERMO DE ADESÃO - Clique aqui para visualizar 

 
 

 
O interessado expressou a concordância com o termo de adesão deste
processo em 14/12/2018 13:29:39

 

 
 

 
 
 

ENCERRAR PROCESSO - Clique aqui para encerrar o processo 
 
 
 

ANEXOS DESTE PROCESSO - Clique aqui para visualizar 

 
 

 
 
 

Adicionar um novo anexo

 
Selecione o tipo de
anexo: Selecione

Selecione o arquivo
desejado:

 
 
 

Nenhum arquivo selecionado
 
 
 

 
 
Tipo de Anexo Nome do Arquivo Data de inclusão Responsável

Parecer do
Conselho
Departamental 

AprovacaoDPCT2018.pdf 05/12/2018 ADRIANA GA

Deliberação da
Instância DeliberacaoCongregacaoIGn1942018.pdf 14/12/2018 EDUARDO D

 
 

Adicionar
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INFORMAÇÕES SOBRE O ANDAMENTO DO PROCESSO - Clique aqui para visualizar 

 
 

 
Ação realizada Responsável pela ação Data da ação

O supervisor do projeto confirmou a
anuência em supervisionar o projeto
pertencente ao processo 

ANDRE TOSI FURTADO 04/12/2018
17:23:16

O usuário validou a seção de dados de
doutorado 

ADRIANA GARUTTI
TEIXEIRA 

05/12/2018
11:27:14

O usuário validou a seção de dados
complementares do projeto 

ADRIANA GARUTTI
TEIXEIRA 

05/12/2018
11:28:00

O responsável da unidade IG efetuou a
validação da documentação do processo 

ADRIANA GARUTTI
TEIXEIRA 

05/12/2018
11:28:06

O anexo AprovacaoDPCT2018.pdf foi
incluído 

ADRIANA GARUTTI
TEIXEIRA 

05/12/2018
11:31:11

Encaminhado para a
Congregação/Instância Equivalente -
Processo: Pós-Doutorado PPPD -
Interessado: FERNANDO CAMPOS
MESQUITA - Período: 01/11/2018 -
31/10/2022 

ADRIANA GARUTTI
TEIXEIRA 

05/12/2018
11:31:48

O anexo
DeliberacaoCongregacaoIGn1942018.pdf
foi incluído 

EDUARDO DE PINHO
LOPES 

14/12/2018
11:07:01

Inclusão da data de homologação -
processo: Pós-Doutorado PPPD -
Interessado: FERNANDO CAMPOS
MESQUITA - Período: 01/11/2018 -
31/10/2022 data: 12/12/2018 

SERGIO LUIZ MONTEIRO
SALLES FILHO 

14/12/2018
11:16:49

Aprovado pela Congregação/Instância
Equivalente - Processo: Pós-Doutorado
PPPD - Interessado: FERNANDO
CAMPOS MESQUITA - Período:
01/11/2018 - 31/10/2022 data:
12/12/2018 

SERGIO LUIZ MONTEIRO
SALLES FILHO 

14/12/2018
11:16:49
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SERGIO LUIZ MONTEIRO
SALLES FILHO 

14/12/2018
11:16:49

O aceite do termo de adesão foi dado
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Ativo no Programa - Processo: Pós-
Doutorado PPPD - Interessado:
FERNANDO CAMPOS MESQUITA -
Período: 01/11/2018 - 31/10/2022 

NADIA REGINA
FERNANDES NEVES 

17/12/2018
16:42:10
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Campinas, 30 de março de 2020 

 

Comissão de Graduação do IG, 
 
 
 

Credenciamento da Graduação  
 
 

Solicitamos que o professor abaixo seja cadastrado no sistema de controle acadêmico 

para ministrar aulas em nível de graduação, nos Cursos de Graduação em Geografia e de 

Graduação em Geologia, para os semestres: 1º e 2º de 2020. 

Nome: Rebeca Buzzo Feltrin 

E-mail: rebecafeltrin@gmail.com 

CPF: 326.154.208-01 

RG: 40.184.763-9– U.F.:  São Paulo – Órgão Expedir: SSP-SP 

Nacionalidade: Brasileira 

Data e Nascimento: 15/10/1984 

Sexo: Feminino 

Última Titulação: Doutorado em Política Científica e Tecnológica 

Ano da titulação: 2012 

Nome da Instituição da formação: Universidade Estadual de Campinas 

Matrícula da Unicamp: 48315 

Unidade/Depto.: Instituto de Geociências – Depto. de Política Científica e Tecnológica 

Instituição de Origem (onde trabalha ou tem vínculo): Pós-doc no DPCT/IG 

Disciplinas: GT001 

 

Atenciosamente, 
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INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

Comissão de Pós-graduação 

Instituto de Geociências - UNICAMP 

  

  
 
 
 

DELIBERAÇÃO 04/2020 
 
 
 
 
 

A Comissão de  Pós-Graduação do Instituto de Geociências da Universidade 
Estadual de Campinas, reunida em 15 de abril de 2020, APROVOU, o 
Credenciamento do Prof. Dr. Wolf Uwe Reimold, do MIN = Museum für Naturkunde Berlin, 
na categoria de Professor Visitante, junto ao Programa de Pós-Graduação em 
Geociências, para coorientar a aluna de doutorado Grace Juliana Gonçalves de Oliveira, 
sob a orientação do Prof. Dr. Alvaro Penteado Crósta. 

 

 

 

Campinas, 15 de abril de 2020. 

              

  

  

  

  

PPrrooff..  DDrr..  EEmmiillssoonn  PPeerreeiirraa  LLeeiittee  

CCoooorrddeennaaddoorr  ddaa  CCPPGG--IIGG--UUNNIICCAAMMPP  

MMaattrrííccuullaa::  229977332222 

Fls. 586



               
INSTITUTO DE GEOCIENCIAS 

Comissão do Programa de PG em Geociências 
Instituto de Geociências – UNICAMP 

 

 

 

Deliberação 03 /2020 

 

A Comissão do Programa de Pós-Graduação em Geociências da Universidade 

Estadual de Campinas, reunida em 6 de abril de 2020, aprovou o pedido de 

credenciamento do Prof. Dr. Wolf Uwe Reimold, na categoria de Professor Visitante, 

para co-orientar a aluna de doutorado Grace Juliana Gonçalves de Oliveira. 

 

Campinas, 6 de abril de 2020. 

 

 

 

 

 

 
Profa. Dra. Fresia Ricardi-Branco 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Geociências 
DGRN/UNICAMP 
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INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

Comissão de Pós-graduação 

Instituto de Geociências - UNICAMP 

  

  
 
 
 

DELIBERAÇÃO 05/2020 
 
 
 
 
 

A Comissão de  Pós-Graduação do Instituto de Geociências da Universidade 
Estadual de Campinas, reunida em 15 de abril de 2020, APROVOU, o 
Cadastramento da Profa. Dra. Solange Corder como Professora Participante Temporária no 
PPG PCT (período de 07/02/2020 a 07/02/2021), para orientação e defesa da sua aluna 
Maria Isabel Velez Agudelo. 
 

 

 

 

Campinas, 15 de abril de 2020. 

              

  

  

  

  

PPrrooff..  DDrr..  EEmmiillssoonn  PPeerreeiirraa  LLeeiittee  

CCoooorrddeennaaddoorr  ddaa  CCPPGG--IIGG--UUNNIICCAAMMPP  

MMaattrrííccuullaa::  229977332222 
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COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
  
  
 
 
 

DELIBERAÇÃO Nº 03/2020 
 
 
 
 

 
Comissão de Pós-Graduação em Política Científica e Tecnológica, em reunião 

realizada em 07.02.2020, aprovou por unanimidade, o credenciamento da Profa. Dra. 
Solange Corder como Professora Participante Temporária no PPG PCT (período 
de 07/02/2020 a 07/02/2021), para orientação e defesa da sua aluna Maria Isabel 
Velez Agudelo. 

 
 

Campinas, 07 de fevereiro de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prof. Dr. Marko Synésio Alves Monteiro 

Coordenador do Programa de  
Pós-Graduação em PCT 
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Campinas, 03 de fevereiro de 2020. 

 

 

À Comissão de Pós-Graduação do Instituto de Geociências, 

 

Prezados e Prezadas, 

 

Venho, por meio desta, solicitar meu cadastramento como Professora Participante 

Temporária do Programa de Pós-Graduação em Política Científica e Tecnológica (PPG PCT), a 

fim de dar continuidade ao processo de Defesa de Tese da aluna Maria Isabel Velez Agudelo, 

cujo trabalho foi desenvolvido sob minha orientação. 

Em 20 de novembro de 2019, encaminhei ao Coordenador do PPG PCT, Prof. Dr. 

Marko Monteiro, o pedido de religamento da aluna, que recebeu parecer positivo e fora 

aprovado na reunião de 6 de dezembro de 2019, ação para a qual manifesto aqui meus 

agradecimentos. 

O próximo passo é submeter o pedido de aprovação da banca e formalizar o processo 

junto à Diretoria Acadêmica (DAC) Antes, porém, preciso regularizar minha situação junto ao 

Programa, do qual fui desligada em meados de 2019, após longos anos de colaboração. 

 

Na esperança de contar com vossa compreensão e aceite, 

 

Sem mais, 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Profa. Dra. Solange Corder 
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