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Em 27 de Outubro de 2021, às 15h30, os membros do conselho deliberativo do
Instituto de Estudos Avançados e Convergentes- IEAC da UNIFESP reuniramse
por
webconferência,
por
meio
do
link
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ieac. Presentes: Amália Covic, Amanda
Cristina Mosini, Andréia Gomes Bezerra, Clara Pompeu Ferreira, Dulce
Aparecida Barbosa, Elbert Einstein Neher Macau, Guilherme Ary Plonski,
Hanna Karen Moreira Antunes, Ivo da Silva Júnior, Marcelo Afonso Vallim,
Maria Elizete Kunkel, Maria Lucia Formigoni Marta Raquel Colabone e Paulo
Saldiva. Ausências justificadas: Augusto Cesar, Fernando Atique, Marcos
Cezar de Freitas, Mario Victor Santos, Martin Grossmann, Olgária Matos,
Renato Janine Ribeiro. O professor Ivo inicia a reunião dando boas-vindas aos
novos membros do Conselho Deliberativo, representantes de campi,
representantes dos Taes e representantes discentes, que se apresentam aos
demais membros. Ordem do dia: 1) homologação dos resultados da eleição
dos novos representantes do conselho deliberativo: representantes de campi,
dos discentes e dos Taes (dez votos a favor e três abstenções); 2) aprovação
da ata da reunião do 28/06/2021: aprovada (cinco votos a favor e oito
abstenções); 3) Homologação do Grupo de Trabalho (Polo São Paulo):
Cuidado Microbiológico: infecção e inflamação. A professora Dulce explanou
sobre os objetivos do Grupo e informou que a professora Cristiane Damas Gil
assumirá nos seu lugar a coordenação dos trabalhos, permanecendo como
vice-coordenadora. Homologado (treze votos a favor e uma abstenção). Ainda
neste tópico, o professor Paulo Saldiva sugere uma pareceria em torna da
temática a partir de trabalhos desenvolvidos na USP; 4) Parceria IEAC-Agits:
apontada a relevância da parceira, em relação ao termo em questão, a
professora Maria Lúcia sugeriu que o texto tivesse alguns termos ajustados,
dentre eles o de parceria para cooperação, assim como a substituição do de
contratação. O projeto de cooperação do IEAC com a Agits foi aprovado (treze
votos a favor e uma abstenção); 5) Indicação de parceristas para avaliar a
proposta de Grupo de Estudo e Pesquisa: tendo em vista o recebimento de
proposta para um Grupo na área de neuroética, cujo resumo da proposta
integrou a convocação, o professor Ivo sugeriu que se indicasse dois
pareceristas, como meio de acelerar o fluxo da avaliação da proposta.
Colocaram-se à disposição as professoras Dulce Barbosa e Amália Covic,
tornando-se as pareceristas com o acordo de todos da proposta aguardada; 6)
Identificação de temas relevantes para a atuação do IEAC: O professor Elbert
fez referência a uma discussão no bojo do Polo de São José dos Campos, no
momento em que ex-coordenador do Polo intentou junto aos seus definir uma
linha ou temática de ação para o seu Polo, que delineou o tema “Ciência,
Tecnologia e Sociedade”. De forma geral, o objetivo vislumbrado seria o de,
para as tecnologias disruptivas, discutir as consequências efetivas em termos
econômicos, sociais, acadêmicos, etc. Para além deste tema, sugere debater a
questão da difusão científica. A professora Dulce sugeriu, na direção do
professor Elbert, que se invista na discussão sobre a ciência aberta, cidadã, os

trabalhos no formato do preprint, o compartilhamento de dados, etc, assim
como na discussão sobre a relação entre universidade e sociedade. Chamou a
atenção para o papel que a ABEC (Associação Brasileira de Editores
Científicos) pode ter neste debate. O professor Guilherme Ary colocou-se à
disposição para fazer a ponte com o professor Antonio Saraiva, um dos
fundadores da Rebe Brasileira de Ciência Cidadã, que tem como objetivo
envolver os cidadãos na produção científica. O professor deixou o link da
participação
do
professor
Saraiva
no
IEA,
da
USP.
http://www.iea.usp.br/eventos/i-workshop-ciencia-cidada. Nesta direção, qual
seja, a de agregar outras instituições, organizações ou sociedades, a
professora Maria Lúcia sugeriu que seja criada uma série de webinários com
este intento, no que endossou o professor Guilherme Ary. A professora Maria
Lúcia solicitou que os membros do Conselho, a respeito do plano de atividades
para o ano de 22, as enviasse para todos antes da última reunião do ano, a ser
realizada no início de dezembro. Nesta linha, o professor Elbert sugere criar um
projeto temático tendo como modelo o IFT (https://www.ictp-saifr.org /
https://www.ictp-saifr.org/simonsfapesp2021/), de modo a conseguir recursos
via FAPESP. O professor Ivo sugere que em relação a este ponto se defina um
membro do Conselho que trabalhe num projeto desta natureza. Na sequência,
a professora Maria Lúcia e Dulce levantaram possibilidades de captação
recursos. 7) IEAC e os ex-membros do Conselho: o professor Ivo solicitou que
o professor Ary narrasse como o IEA da USP lida com os seus ex-membros,
que, gentilmente informou que, formalmente, os ex-membros são integrados ao
colégio eleitoral para a escolha dos novos diretores e que, informalmente,
sempre permanecem como conselheiros, além de continuarem realizando
atividades no Instituto. Nesta direção, a professora Maria Lúcia trouxe a ideia
de que eles podem fazer parte de um conselho consultivo, sem poder de
deliberação, mas para consulta. Informes: pareceria em curso com o SESC/SP,
tendo em vista o seguinte tema: História, memória e pesquisa com a
Formação. Marta Colabone discorreu a respeito, precisando o objeto da
parceria; criação de mais quatro Grupos de Trabalho no âmbito do Polo São
Paulo, do IEAC; relatado os webinários que ocorreram desde a última reunião
do Conselho Deliberativo. O professor Ivo encerrou a reunião agradecendo a
presença de todos. Eu, Tamyres Barbosa, redigi esta ata.

