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COCEN
Coordenadoria de Centros e Núcleos
Interdisciplinares de Pesquisa da Unicamp
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CENTROS NÚCLEOS
CBMEG

Centro de Biologia Molecular e Engenharia
Genética

www.cbmeg.unicamp.br

CCSNano
Centro de Componentes Semicondutores e 

Nanotecnologias
www.ccs.unicamp.br

CEB
Centro de Engenharia Biomédica

www.ceb.unicamp.br

CEMIB
Centro Multidisciplinar para Investigação Biológica 

na Área da Ciência de Animais de Laboratório
www.cemib.unicamp.br

CEPAGRI
Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas 

Aplicadas à Agricultura
www.cpa.unicamp.br

CEPETRO
Centro de Estudos de Petróleo

www.cepetro.unicamp.br

CESOP
Centro de Estudos de Opinião Pública

www.cesop.unicamp.br

CIDDIC
Centro de Integração, Documentação e Difusão 

Cultural
www.ciddic.unicamp.br

CLE
Centro de Lógica, Epistemologia e História

da Ciência
www.cle.unicamp.br

CMU
Centro de Memória Unicamp

www.cmu.unicamp.br

CPQBA
Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, 

Biológicas e Agrícolas
www.cpqba.unicamp.br

LUME
Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais da 

Unicamp
www.lumeteatro.com.br

NEPA
Núcleo de Estudos e Pesquisa em Alimentação

www.nepa.unicamp.br

 NEPAM
Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais

www.nepam.unicamp.br

NEPO
Núcleo de Estudos de População

www.nepo.unicamp.br

NEPP
Núcleo de Estudos de Políticas Públicas

www.nepp.unicamp.br

NICS
Núcleo Interdisciplinar de Comunicação Sonora

www.nics.unicamp.br

NIED
Núcleo de Informática Aplicada à Educação

www.nied.unicamp.br

NIPE
Núcleo Interdisciplinar de Planejamento

Energético
www.nipe.unicamp.br

NUDECRI
Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade

www.nudecri.unicamp.br

PAGU
Núcleo de Estudos de Gênero

www.pagu.unicamp.br

8



9

APRESENTAÇÃO

Apresentamos o relatório de atividades da 
Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares 
de Pesquisa (COCEN-UNICAMP) (Deliberação 
CONSU-A-012/2019), compreendendo quadriênio 2017-
2021. Órgão subordinado à Coordenadoria Geral da 
Universidade (CGU), a COCEN engloba 21 Centros 
e Núcleos com cerca de 450 profissionais - entre 
pesquisadores e servidores técnicos administrativos - e 
aproximadamente 220 docentes atuando como diretores, 
coordenadores ou como membros responsáveis e/ou 
associados à projetos de pesquisa sediados nos Centros 
e Núcleos. 
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Essa estrutura interdisciplinar, que engloba 
igualmente a Comissão de Atividades Interdisciplinares 
CAI/CONSU (Deliberação CONSU-A-015/1989) e a 
Comissão de Bibliotecas COCEN (Portarias Internas 
COCEN 01 e 06/2005), atua numa interface entre o 
desenvolvimento de pesquisa acadêmica e a prestação de 
serviços para instituições - sejam estas governamentais, 
industriais ou empresariais - além de subsidiar docentes, 
pesquisadores e estudantes com a disponibilização 
de infraestrutura laboratorial, incluindo laboratórios 
multiuso com tecnologia de ponta, além das atividades 
de investigação científica nos mais diversos campos de 
pesquisa acadêmica. Além disso, são atribuições da 
COCEN a gestão e planejamento dos Centros e Núcleos 
englobando: recursos humanos, setor financeiro, de 
tecnologia da informação e de comunicação institucional. 

EVENTOS.E.PROJETOS
Durante esse período destacam-se a realização 

de eventos e projetos visando reforçar a COCEN e 
igualmente todo o sistema dos Centros e Núcleos. Nesse 
sentido instituímos o evento bimestral “Café COCEN” 
que tem por objetivo a reflexão, difusão e o devido 
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compartilhamento de experiências em pesquisa, além 
de propiciar uma maior integração entre pesquisadores 
dos Centros e Núcleos. Idealizamos e promovemos 
o “Programa Interdisciplinar COCEN” cujo objetivo 
é promover debates e reflexões sobre aspectos da 
interdisciplinaridade em pesquisas acadêmicas. 

Em termos de divulgação científica desenvolvemos 
o “Projeto Estratégico Integrado de Comunicação dos 
Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa”, 
compreendendo uma série de ações dentre as quais 
a realização de 21 vídeos do “Minuto COCEN”. 
Contemplando a UNICAMP como um todo, coordenamos, 
em parceria com a Coordenação Geral da Universidade, o 
“Projeto Estratégico de Comunicação: Minuto Unidades” 
que resultou em 24 vídeos com dirigentes de unidades de 
ensino, pesquisa e colégios técnicos e o projeto “Unicamp 
que Faz”, em andamento. Dentre as ações dos Centros 
e Núcleos em parceria com a administração superior, 
cabe destacar a criação do “Observatório Institucional 
Unicamp”, órgão formado por uma parceria entre a CGU 
e o Centro de Estudos de Opinião Pública (CESOP/
COCEN). 

Revitalizamos e criamos novos meios de divulgação 
das atividades dos Centros e Núcleos, contamos com 
bolsistas e estagiários dedicados à produção de conteúdo 
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sobre pesquisas desenvolvidas em nosso sistema. Além 
disso, sediamos workshops internos, mesas redondas, 
debates, mostras audiovisuais e fotográficas, etc. 
Participamos de eventos acadêmicos, cerimônias oficiais 
e administrativas, apoiamos publicações acadêmicas e 
institucionais, subsidiamos com informações e dados os 
mais diversos órgãos e setores da universidade. 

AÇÕES.ADMINISTRATIVAS
Dentre as atividades do quadriênio destacamos a 

coordenação da Avaliação Institucional de todo sistema 
COCEN, pela primeira vez integrada com a avaliação 
da Universidade como um todo, além da promoção de 
projetos acadêmicos de cunho interdisciplinar. Além das 
atividades rotineiras relacionadas à administração dos 
21 Centros e Núcleos mobilizamos várias ações visando 
uma maior inserção dos Centros e Núcleos na estrutura 
da universidade. Nesse sentido vale destacar a proposta 
de que cursos de Extensão Universitária possam ser 
sediados em nosso sistema; a estruturação do processo 
de consulta à comunidade para a escolha do cargo de 
coordenador da COCEN, realizada em agosto de 2020. 
Paralelamente, readequamos deliberações, regimentos e 
normas,  instauramos um sistema de relatório de atividades 
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unificado para docentes e pesquisadores, empreendemos 
ações visando impulsionar pesquisas entre Centros 
e Núcleos dentre as quais vale destacar a integração 
do Laboratório Biofabris ao Centro de Engenharia 
Biomédica (CEB). Visando redimensionar políticas de 
internacionalização realizamos amplo levantamento de 
dados de pesquisa e promovemos um primeiro Edital de 
Mobilidade Internacional voltado exclusivamente para a 
carreira de Pesquisadores (Pq), em parceria inédita da 
COCEN com a Diretoria de Relações Internacionais da 
UNICAMP. 

Visando otimizar alguns serviços de apoio aos 
Centros e Núcleos, estruturamos um “Hub” de atendimento 
contemplando serviços de Recursos Humanos, de 
Divulgação Científica e de Assessoria Financeira aos 
projetos sediados em nosso sistema. Para otimizar 
nossos processos instauramos a Intranet COCEN. No que 
se refere à infraestrutura apoiamos reformas, mudanças e 
ampliações de espaços físicos, tanto da COCEN quanto 
de Centros e Núcleos. Em termos de carreira aprovamos 
novas contratações de funcionários da  Carreira de 
Profissionais e Apoio ao Ensino Pesquisa e Extensão 
(PAEPE) e da Carreira de Pesquisadores (Pq), instituímos 
destinação de verba para progressões de carreira e 
realizamos três edições do Prêmio de reconhecimento 
Acadêmico “Zeferino Vaz” para a carreira de Pesquisador.
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Nas páginas seguintes apresentamos sínteses 
das resultantes do trabalho desenvolvido durante esse 
quadriênio. Foram anos desafiadores e de intenso 
aprendizado, coroados por muitas conquistas. Agradeço 
à administração superior da UNICAMP por todo apoio e 
parceria, aos dirigentes, conselheiros da Comissão de 
Atividades Interdisciplinares (CAI/CONSU), aos docentes, 
pesquisadores e funcionários dos Centros e Núcleos e, 
em especial, à toda equipe da COCEN pelo inestimável 
apoio para que alcançássemos tais feitos.

Boa Leitura!

 Ana Carolina de Moura Delfim Maciel

Coordenadora

Presidenta da Comissão de Atividades Interdisciplinares 
CAI/CONSU

www.cocen.unicamp.br

145



15

Reitor
Marcelo.Knobel
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PRINCIPAIS RESULTADOS 
OBTIDOS
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16
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Implementação do “Projeto 
Integrado de Comunicação 
dos Centros e Núcleos 
Interdisciplinares de 
Pesquisa”. 

Reformulação de todo 
material gráfico de 
Comunicação institucional.
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Estruturação de 
toda rede de 
comunicação 
COCEN na Internet.

Nova estrutura e 
design do Portal da 
Cocen.

Atualização do website Cocen, 
com uma apresentação 
moderna e com uma navegação 
mais intuitiva e responsiva aos 
diferentes dispositivos.

Com o objetivo de consolidar 
a nossa presença online, o 
novo site está totalmente 
integrado com as redes 
sociais, Facebook  Instagram e 
Youtube , permitindo atualizar 
e informar nossos seguidores 
sobre novidades da Cocen 
e dos Centros e Núcleos 
Interdisciplinares de Pesquisa.

https://www.cocen.unicamp.br/

Revitalização do Facebook.

Lançamento da página no Instagram.
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Apoio.aos.eventos.organizados.pelos.Centros.e.Núcleos.ampliando.
a.divulgação.das.atividades.interdisciplinares.da.UNICAMP.

Coordenação do Projeto Estratégico 
de Comunicação “Minuto Unidades” 
em parceria com a CGU. Foram 
produzidos 24 vídeos com 
dirigentes da UNICAMP.

https://abre.ai/czeR

Orquestra Sinfônica da Unicamp
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Participação da Cocen nas 
edições da UPA de 2017, 
2018 e 2019.

Realizado continuamente 
desde 2003, teve sua origem 
em eventos similares na 
década de 1980, o evento 
Unicamp de Portas Abertas 
(UPA) se consolidou como 
um dos mais importantes 
do Brasil. Não apenas pela 
quantidade de escolas e 
estudantes que visitam o 
maior campus da Unicamp, 
em Campinas (SP), mas 
também pela estrutura 
mobilizada pela Universidade 
para recepcionar dezenas de 
milhares de visitantes vindos 
de escolas de todo o País.

Coral Zíper na Boca / CIDDIC

20
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Idealização e Promoção da série 
de posts “Mulheres no sistema 
COCEN” nas redes sociais.

https://abre.ai/czcV

Relatórios anuais de gestão 
englobando todas áreas de atuação 
da COCEN: coordenação, assistência 
técnica, secretaria, recursos humanos, 
comunicação, financeiro e informática.

Apoio para Reformas e ampliações de 
espaços físicos dos Centros e Núcleos, 
notadamente: PAGU, CESOP, NIED, 
NUDECRI, CEPETRO, CMU, NEPAM e 
CCSNANO.

Levantamento de dados relativos 
aos Centros e Núcleos para Anuário 
Estatístico da Unicamp.

Estruturação do Hub de atendimento 
COCEN contemplando serviços de 
Recursos Humanos, divulgação 
científica e assessoria financeira 
aos projetos sediados nos Centros e 
Núcleos.

Alteração na Deliberação CONSU-A- 
17/1998, que dispõe sobre a criação da 
Coordenadoria de Centros e Núcleos 
Interdisciplinares de Pesquisa – COCEN 
(Deliberação CONSU-A-012/2019, de 
26/03/2019).

Recertificação da COCEN.
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Realização de consulta à 
comunidade para a eleição do 
coordenador da COCEN gestão 
2020-2024.
O Conselho Universitário (CONSU) da Unicamp 
aprovou por unanimidade a proposta de alteração 
da Deliberação Consu A-17/1998, que dispõe sobre 
a criação da Coordenadoria de Centros e Núcleos 
Interdisciplinares de Pesquisa (COCEN). O novo 
texto do documento estabelece que o coordenador 
da Cocen passará a ser eleito pelos membros da 
comunidade do órgão: docentes que mantêm 
atividades de pesquisas ou exercem cargos nos 
Centros e Núcleos, pesquisadores de carreira e 
servidores da carreira PAEPE. Antes, este dirigente 
era designado diretamente pelo reitor.

https://abre.ai/czcU

Produção e gravação da série 
de vídeos “Minuto Biblioteca” 
voltado ao sistema de Bibliotecas 
COCEN.

https://abre.ai/czcR

Área de Convivência para 
funcionários do Sistema COCEN: 
Aprovação de projeto de reforma 
no Edital Grupo Gestor de 
Benefícios Sociais (GGBS) 2020.
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Criação da Intranet 
COCEN: plataforma 
digital integrando 
atividades internas da 
coordenadoria e dos 
Centros e Núcleos.

A Intranet Cocen foi desenvolvida 
com o objetivo de aprimorar 
principalmente a prestação 
de serviços das Assistências 
Administrativa, Financeira e 
Acadêmica dos Centros e Núcleos 
Intercisciplares de Pesquisa do 
Sistema COCEN/UNICAMP. 

https://www.cocen.unicamp.br/intranet/
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01.1.-.ASSUNTOS.INSTITUCIONAIS

Pesquisa sobre o grau de 
Internacionalização dos Centros 
e Núcleos em colaboração com a 
Diretoria Executiva de Relações 
Internacionais (COCEN/DERI).

Nova Deliberação da Carreira 
de Pesquisador instituída pela 
Deliberação CAD-A-001/2019.

Aprovação de reserva de verba 
orçamentária para progressão e 
admissão dos pesquisadores da 
carreira Pq. 

Mapeamento do grau de 
internacionalização dos 21 Centros e 
Núcleos da Unicamp.

Elaboração de Proposta de Cursos 
de Extensão sediados em Centros 
e Núcleos junto à Pró-Reitoria de 
Extensão e Cultura (COCEN/ProEC). 

Abertura de vagas para contratação 
de novos Pesquisadores da Carreira 
Pq.
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Implementação do Prêmio 
Reconhecimento Acadêmico para 
Pesquisadores da Carreira Pq:

• 2017: Alpina Begossi (NEPA)
• 2018: Valéria Maia Merzel (CPQBA)
• 2019: Ana Cristina Colla (LUME).

2017

2018 2019

Integração do Laboratório de 
Biofabricação e Órgãos Artificiais 
(BIOFABRIS) ao CEB.

Realocação de funcionários PAEPE 
entre os Centros e Núcleos e órgãos 
internos da Universidade.

Mapeamento do espaço físico 
dos 21 Centros e Núcleos para 
Georreferenciamento do Campus 
em conjunto com a Diretoria 
Executiva de Planejamento 
Integrado (COCEN/DEPI).

Alteração no Regimento Interno dos 
Cursos  de  Pós-Graduação  permitindo 
que Pesquisadores Pq atuem como 
coordenadores ou coordenadores 
associados de programas de pós-
graduação.

Edital Santander / DERI para Carreira Pq.
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Participação em reuniões com 
a DEPI - Hub Internacional 
para o Desenvolvimento 
Sustentável.

Mapeamento 
processos 
administrativos da 
COCEN em parceria 
com o Centro de 
Computação da 
Unicamp (CCUEC).

Avaliação Institucional (2014 
- 2018) de todo sistema 
COCEN, pela primeira vez 
integrada com a avaliação da 
Universidade como um todo.
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01.2.-.EVENTOS.REALIZADOS

•  1ª edição com Raluca Savu (CSSNano)

•  3ª edição com Aline Carvalho (NEPAM) e 
Marcelo Brandão (CBMEG)

•  4ª edição com Germana Barata (NUDECRI) e 
Ana Ávila (CEPAGRI)

•  5ª edição com Renato Ferracini (LUME) e 
Valéria Maia Merzel (CPQBA)

•  6ª edição com David Lapola (CEPAGRI) e 
Cristiana Seixas (NEPAM).

•  2ª edição com Tereza Atvars (Coordenadora 
Geral da Unicamp) e Marisa Beppu (Pró-Reitora 
de Desenvolvimento Universitário da Unicamp)

Café.COCEN
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Idealização do Programa 
Interdisciplinar de 
Pesquisa COCEN:

https://abre.ai/czgu

Idealização e Promoção do 
Dia Mundial do Refugiado em 
parceria com a Cátedra Sérgio 
Vieira de Mello - Unicamp nos 
anos 2017, 2018, 2019 e 2020.

Exibição e debate do Documentário 
“Filhos de Ruanda”.

Treinamento sobre Gestão de Contratos 
e Convênios em Parceria com a Diretoria 
Geral da Administração (DGA) e Escola 
de Educação Coorporativa da Unicamp 
(EDUCORP).

Exposição de fotos “LUME” na sede 
COCEN.

I Mostra Interdisciplinar de Pôsteres de 
Iniciação Científica - COCEN.

• 1ª edição com  Prof Dr Carlos Vogt

• 2ª edição com Prof Dr Carlos Henrique de Brito Cruz

• 3ª edição Espetáculo “Café com Queijo” - LUME

• 4ª edição com Prof Dr Marcelo Knobel - Reitor da Unicamp.
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Lançamento e debate do 
documentário “Aeroporto 
Central”.

29



30

Exposição de fotos “Passagem para Paris” na sede da 
COCEN.

Participação em 
Exposição Fotográfica na 
Biblioteca Central.

Tratativas visando a 
filiação de Pesquisadores 
Pq na ADunicamp.
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Workshop de 
Inovação COCEN e 
INOVA.
O objetivo é compartilhar com 
os pesquisadores dos Centros 
e Núcleos Interdisciplinares 
de Pesquisa as ações da 
Inova e estimular a inovação 
e o empreendendorismo, 
especialmente no campo das 
Humanidades.

Realização de nove Assembléias 
de Coordenadores e 
pesquisadores dos Centros e 
Núcleos.

Evento Comemorativo “COCEN 20 anos”.
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Elaboração de Banner 
20 anos COCEN.

Promoção do evento Inova 
nas Unidades - COCEN. Fomento a projetos entre os Centros e 

Núcleos e o Hub Internacional para o 
Desenvolvimento Sustentável (HIDS).

Promoção do evento Inova nas 
Unidades - COCEN. 

Promoção do I WorkShop interno 
COCEN/NIPE/CEPETRO.
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Disseminação de ciência 
em tempos de pandemia 
e a Agência Bori (FAPESP/
Serrapilheira): como os 
pesquisadores da Unicamp 
podem participar?

I.e.II.Workshop.Espaço.
de.Escuta.COCEN:.

“Subjetividades e Famílias: 
desafios em tempos de 
Covid-19”.
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01.3.-.CAMPANHAS.HUMANITÁRIAS

Arrecadação de fraldas (2017).

Arrecadação de roupas (2018).
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Arrecadação de alimentos (2018).

Arrecadação de brinquedos (2018).

Arrecadação de materiais esportivos (2019).
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01.4.-.PLANEJAMENTO,.AVALIAÇÃO,.
ESTATUTOS.E.REGIMENTOS

Prospecção de melhorias infra-estrutura 
para Centros e Núcleos  (COCEN/DEPI).

Participação Workshop CGU – questões 
estratégicas do Planes Unicamp 2016-2020. 

Procedimentos de Avaliação quinquenal (2014-
2018) dos Centros e Núcleos e incorporação à 
avaliação institucional da Unicamp. 

Modifi cação dos Regimentos Internos dos 
Centros e Núcleos.

Participação Workshop CGU -  GEPlanes 2021 
- 2025.

Participação nas discussões relacionadas 
ao Grupo Gestor Universidade Sustentável 
(GGUS/CGU).

Participação na elaboração do Plano Diretor 
da Unicamp: atualização das Plantas Baixas 
dos Centros e Núcleos. 
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01.5.-.ALGUNS.APOIOS.ESPECÍFICOS

Participação de vários Centros e 
Núcleos em Editais da Universidade, 
especialmente os da ProEC e DERI.

Projeto da Comissão de Bibliotecas 
da COCEN contemplado no Edital de 
apoio a eventos financiados pelos 
GGBS.
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01.6.-.AÇÕES.VOLTADAS.À.PANDEMIA.DA.
COVID.-19

Idealização de divulgação para Hospital 
de Clínicas/Unicamp.

Lançamento da Plataforma #Memórias 
Covid-19 no Festival Austríaco Ars 
Electrônica.

Doação de verba do sistema COCEN 
ao Hospital de Clínicas da Unicamp em 
auxílio à pandemia COVID-19. 

Divulgação de matérias sobre ações 
dos Centros e Núcleos no combate à 
pandemia da COVID-19. 

Seleção de voluntários do sistema 
COCEN na força-tarefa COVID-19 da 
Unicamp. 

Elaboração do projeto Plataforma 
#Memórias Covid-19, aprovado em 
Edital da Proec e pela FAPESP. 
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Produção do podcast 
Oxigênio: Cientistas 
e filhos em tempos 
pandêmicos

Definição de Plano de contingência para o retorno às atividades 
presenciais durante a pandemia da COVID-19.
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PARTICIPAÇÕES EM CONSELHOS 
E CÂMARAS

02
40
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CAI/CONSU.-.
Comissão.de.
Atividades.
Interdisciplinares.
do.Conselho.
Universitário

A Comissão de Atividades 
Interdisciplinares (CAI), órgão auxiliar 
do Conselho Universitário da Unicamp 
(CONSU), foi criada em 11 de julho 
de 1989. Cabe à CAI, entre outras 
atribuições:
Estabelecer as diretrizes gerais da política de 
atividades interdisciplinares da Universidade, zelando 
pelo fi el cumprimento dos objetivos dos núcleos;

Propor ao CONSU critérios para a criação de novos 
Núcleos e Centros Interdisciplinares de Pesquisa na 
Universidade;

Examinar as propostas de criação, extinção, 
desmembramento e fusão dos Núcleos e Centros 
Interdisciplinares de Pesquisa; Sugerir ao CONSU 
os critérios de avaliação dos Núcleos e Centros 
Interdisciplinares de Pesquisa;

Proceder à avaliação das atividades destes núcleos, 
submetendo-a ao CONSU para deliberação fi nal.

A Comissão de Atividades 

41
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CONEX - Conselho de Extensão como Membro titular

CEPE - Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão como Membro convidado

CONSU - Conselho Universitário como Membro convidado

CAI/CONSU - Comissão de Atividades Interdisciplinares do Conselho Universitário como Presidente

CIDP - Câmara Interna de Desenvolvimento dos Pesquisadores como Vice-Presidente

CAD - Câmara de Administração como Membro convidado

CACC - Câmara para Análise de Convênios e Contratos como Membro titular

COPEI - Comissão de Planejamento Estratégico Institucional como Membro titular

Comissão de Bibliotecas junto ao Sistema de Bibliotecas da UNICAMP/SBU

CCP - Comissão Central de Pesquisa como Membro titular

Conselho de Orientação do Faepex como Membro titular

CCE- Comissão Central de Extensão.

CIP - Comissão de Integridade em Pesquisa da Unicamp.

ConCult - Conselho de Cultura como Conselheiro

Conext - Conselho Executivo de Extensão como Membro titular

CGDP - Comissão de Dados de Pesquisa da Unicamp.

02.1.-.COORDENAÇÃO,.ASSESSORES.E.REPRESENTANTES.DA.
COCEN.EM.CONSELHOS,.CÂMARAS.E.COMISSÕES.DA.UNICAMP

42
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02.2.-.GRUPOS.DE.TRABALHO.DA.UNICAMP

Participação no GT Política de Inovação da 
Unicamp formado para analisar as interações 
Unicamp – Poder Público.

Revisão na Deliberação CAD que cria Comissão Central 
de Recursos Humanos (CCRH).

Revisão da deliberação de criação da Carreira de 
Pesquisador Pq.

GT “Privacidade e Proteção dos Dados” 2020.

GT para priorizar as demandas de contratação de 
funcionários Carreira PAEPE no sistema COCEN.

GT para revisão do processo de Avaliação 
Institucional da Unicamp 2020.

GT Gestão Ambiental e de Resíduos (GEARE/
DEPI).

GT para revisar Deliberação CEPE-A-003/2012 
(indicadores para concessão de bolsas e auxílios 
de permanência).

GTs para estabelecer os procedimentos e 
critérios para a Progressão de Pesquisadores da 
Carreira Pq - ano de 2018 e de 2020.

GTs para discutir a atuação dos Centros e 
Núcleos nas ações de Extensão desenvolvidas na 
Unicamp - Cursos de Extensão e Indicadores de 
Extensão.

GT parametrização Carreira Pq 2020 - Grupo 
de trabalho formado para rever os parâmetros 
mínimos necessários a serem preenchidos por 
pesquisadores Pq para cada nível da carreira.

Grupo de trabalho para atuar nas solicitações 
de melhorias recebidas via canal institucional 
de desburocratização da Unicamp, denominado 
Simplifi ca. (PORTARIA CGU  09/2020).

Elaboração do Regimento Interno da Câmara Interna 
de Desenvolvimento de Pesquisadores (CIDP).

GT “Boas Práticas em Pesquisa” 2020.

GT para elaboração de proposta de 
aperfeiçoamento no processo de Progressão 
da Carreira de Profi ssionais de Apoio ao Ensino, 
Pesquisa e Extensão – PAEPE 2019.

GT Gestão e Financiamento da área da Saúde.

GT para “Revisão do Regimento Geral dos 
Centros e Núcleo” 2018.

GT “Observatório Covid-19 em Educação 
Superior” 2020.

GT Câmara Técnica de Gestão de Energia 
(CTGEnergia).

GT para avaliação do patrimônio histórico, 
arqueológico e cultural no território do HIDS/ 
DEPI.

GT para propor medidas que aumentem a 
efi ciência de criação e manutenção de animais 
de laboratório.

CGU Avinst 2019 formado para discutir o último 
processo de Avaliação Institucional 2014 -1018.

GT para estudar e analisar as ações existentes 
com os poderes públicos na Universidade para 
implementação da Política de Inovação na 
Unicamp 2020.

GT com o objetivo de analisar a conveniência 
da substituição do Relatório de Atividades no 
formato apresentado pelos  pesquisadores da 
Unicamp pelo Relatório de Atividades Docentes 
(RAD) - Portaria PRDU nº 009/2020.
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02.3.-.GRUPOS.DE.TRABALHO.DA.COCEN

Estruturação do processo de consulta para 
o cargo coordenador COCEN, apresentada e 
aprovada no Conselho Universitário da Unicamp.

Elaboração de proposta de alteração no Modelo 
Padrão de Regimento Interno dos Centros e 
Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa.

Elaboração dos procedimentos da avaliação 
institucional 2014/2018.

Elaboração do Projeto Integrado de 
Comunicação dos Centros e Núcleos 
Interdisciplinares de Pesquisa – Planes COCEN.

Elaboração de proposta - Cursos de Extensão em 
Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa.

Priorização de demandas urgentes para 
contratação de pessoal da Carreira de 
Pesquisador da Carreira Pq.

Proposta de procedimentos e critérios para a 
Progressão PAEPE.
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CAI/CONSU
A Comissão de Atividades Interdisciplinares (CAI/CONSU) é 
presidida pelo coordenador da COCEN e tem como principais 
atribuições: 

    -  Estabelecer diretrizes gerais da política e atividades interdisciplinares da Universidade, 

    -  Zelar pelo fiel cumprimento dos objetivos dos Centro e Núcleos

    -  Examinar as propostas de criação, extinção, desmembramento ou fusão dos Centros e 
Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa; 

    -  Propor ao CONSU critérios para a criação de novos Centros e  Núcleos Interdisciplinares 
de Pesquisa da  Universidade; 

    -  Sugerir ao CONSU os critérios de avaliação dos Centros e Núcleos Interdisciplinares de 
Pesquisa;  

    -  Proceder avaliação das atividades dos Centros e Núcleos, submetendo-a ao CONSU 
para deliberação final.

A Secretaria da CAI/CONSU subsidia  atividades relativas ao 
atendimento de demandas e tarefas diversas oriundas dessa 
Comissão que é composta por quinze membros, dentre 
pesquisadores e docentes, que participam de reuniões ordinárias 
bimestrais estabelecidas pela Deliberação CONSU-A-007/2018, 
que alterou a Deliberação CONSU-A-15/1989, e de reuniões 
extraordinárias, quando assim necessário.  

03
45
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1ª Reunião CAI/CONSU sob a presidência da 
Dra. Ana Carolina de Moura Delfi m Maciel.

03.1.-.REGIMENTOS.INTERNOS03.1.-.REGIMENTOS.INTERNOS

Aprovação de nova proposta de alteração na Deliberação 
CONSU-A-010/2002, que dispõe sobre o Regimento Interno 
do Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência 
(CLE).

Aprovação e alteração do Regimento Interno do 
Centro de Engenharia Biomédica (CEB).

Alteração no Regimento Interno do Núcleo de Estudos 
e Pesquisas em Alimentação (NEPA).

Alteração no Regimento Interno do Centro de Lógica, 
Epistemologia e História da Ciência (CLE).

Alteração no Regimento Interno do Núcleo 
Interdisciplinar de  Pesquisas Teatrais (LUME).

Alteração no Regimento Interno do Núcleo de Estudos 
de População “Elza Berquó” (NEPO).

Alteração no Regimento Interno do Núcleo de Estudos 
de Gênero (PAGU).

Alteração no Regimento Interno do Núcleo de Estudos 
de Políticas Públicas (NEPP).

Alteração no Regimento Interno do Centro de Estudos 
de Petróleo (CEPETRO).
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03.2.-.PROCESSO.DE.AVALIAÇÃO.
INSTITUCIONAL.2014-2018

Proposta de Procedimentos e Formulários para 
o Processo de Avaliação dos Centros e Núcleos 
Interdisciplinares de Pesquisa 2014/2018.

Alteração na composição do Grupo de Trabaho para 
a Avaliação Institucional, Deliberação CAI/CONSU – 
005/2017.

Avaliação Institucional 2014-2018 - Proposta de Novo 
ciclo de Avaliação Institucional Externa -2014-2018.

Composição da Comissão Interna de Avaliação 
Institucional dos Centros e Núcleos Interdisciplinares de 
Pesquisa – Processo de Avaliação 2014/2018.

Proposta de Formulário para a Avaliação Interna no 
Processo de Avaliação Institucional dos Centros e 
Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa 2014/2018.

Indicação de representantes para compor Comissão 
Externa Internacional da Avaliação Institucional 2014-
2018.

Aprovação do Relatório Final da Avaliação Institucional 
Unicamp – 2014/2018,  External Institutional Evaluation 
for period 2014-2018.

Participação em reuniões convocadas pelo Grupo de 
Trabalho da CAI/CONSU para preparação das propostas de 
cronograma, procedimentos e formulários para Avaliação 
Institucional dos 21 Centros e Núcleos.

Acompanhamento e encaminhamento de todas as fases 
do processo de avaliação para deliberação da CAI/CONSU.

Processo e Avaliação Institucional dos Centros e Núcleos 
Interdisciplinares de Pesquisa, exercício 2014/2018 
Proposta de Formulário para a Avaliação Externa.

Criação de Grupo de Trabalho no âmbito da CAI/CONSU 
com a atribuição de analisar o Sistema Informatizado do 
Processo de Avaliação Institucional.

Preparação dos formulários, documentos e dados de 
apoio para a inserção dos Centros e Núcleos no sistema 
informatizado de avaliação institucional da Unicamp.

Indicação de representantes da CAI/CONSU para compor 
o Grupo de Trabalho de Consolidação do Relatório da 
Avaliação Institucional 2014-2018.

Reuniões conjuntas  Comissão de Planejamento 
Estratégico Institucional (COPEI)  e CAI/CONSU - Resultados 
da Avaliação Institucional com a  participação dos Pró-
reitores e Diretorias Administrativas.
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03.3.-.CURSOS.DE.EXTENSÃO.PELOS.
CENTROS.E.NÚCLEOS

Criação de Grupo de Trabalho da CAI/
CONSU para elaborar proposta a ser 
submetida à Administração Superior 
da Universidade para que os Centros e 
Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa 
possam ser os responsáveis por Cursos de 
Extensão.

Aprovação da proposta elaborada pelo 
Grupo de Trabalho a ser submetida à 
Administração Superior da Universidade 
para que os Centros e Núcleos 
Interdisciplinares de Pesquisa possam 
sediar Cursos de Extensão.

03.4.-.MODELO.DE.REGIMENTO.
INTERNO.DOS.CENTROS.E.NÚCLEOS.
INTERDISCIPLINARES.DE.PESQUISA

Criação de Grupo de Trabalho para elaborar proposta de alteração na Deliberação 
CONSU-A-22/1997, alterada pela Deliberação CONSU-A-17/2000, que baixou o Modelo 
de Regimento Interno dos Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa.

Aprovação da proposta de alteração na Deliberação CONSU-A-17, de 11/12/2000, 
que alterou a Deliberação CONSU-A-022/1987 que baixou o Modelo de Regimento 
Interno dos Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa para encaminhamento à 
Procuradoria Geral.

Apreciação da proposta de alteração na Deliberação CONSU-A-17, de 11/12/2000, que 
alterou a Deliberação CONSU-A-022/1987 que baixou o Modelo de Regimento Interno 
dos Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa considerando o Parecer PG.
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03.5.-.ELEIÇÃO.DO.COORDENADOR.DA.
COCEN

Proposta de alteração na Deliberação CONSU-A-17/1998, que dispõe sobre a criação da 
Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa.

Nova Proposta de Alteração da Deliberação CONSU-A-17/1998, conforme o Parecer PG 
468/2018.

Criação do Grupo de Trabalho no âmbito da CAI/CONSU para adequar proposta de 
Alteração da Deliberação CONSU-A-17/1998, conforme o Parecer PG 1650/2018.

Criação de Grupo de Trabalho no âmbito da CAI/CONSU com a atribuição de sugerir 
adequações na Proposta de Alteração da Deliberação CONSU-A-17/2018, conforme o 
Parecer PG 468/2018.

Instituição de Comissão Eleitoral para elaborar Edital de consulta à comunidade para a 
escolha do coordenador da Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares de 
Pesquisa.

Aprovação do resultado da apuração referente a consulta realizada para a escolha do(a) 
Coordenador(a) da COCEN, nos termos da Deliberação CONSU-A-012/2019, onde cons-
tou como resultado a eleição da Dra. Ana Carolina de Moura Delfi m Maciel, candidata 
única com 53,3 % dos votos válidos.
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03.6.-.SECRETARIA.DA.CAI/CONSU

Reuniões.Bimestrais.da
CAI/CONSU
Alteração na Deliberação 
CONSU-A-004/2001, que dá 
nova redação à Deliberação 
CONSU-A-015/1989 que dispõe sobre 
a criação da Comissão de Atividades 
Interdisciplinar.

Elaboração dos calendários das reuniões 
da CAI/CONSU para 2018, 2019, 2020 e 
2021.

Elaboração, digitalização e 
disponibilização de 22 pautas de 
reuniões em formato eletrônico.

Indicação para representante da CAI/
CONSU junto à COPEI.

Convocação de membros titulares, 
suplentes e convidados para 22 reuniões.

Indicações para a Vice-Presidência da 
CAI/CONSU.

Encaminhamento de 45 “Informações 
em Processos”.

Elaboração e encaminhamento de 67 
Deliberações da CAI/CONSU.

Encaminhamento de 44 Memorandos e 
Ofícios.

Transcrição, edição e aprovação de 22 
atas de reuniões.

Integração do Laboratório de 
Biofabricação e Órgãos Artifi ciais 
(BIOFABRIS) ao CEB.
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03.7.-.CARREIRA.PESQUISADOR.PQ

Retomada das atribuições da CAI/CONSU, relacionadas 
à Carreira Pq, com a aprovação da Deliberação 
CAD-A-001/2019.

Deliberação sobre o Relatório de Atividades do Dr. 
Marcos Aurélio Barbai – Pesquisador C, junto ao Núcleo 
de Desenvolvimento da Criatividade - período 06/2016 
a 05/2020.

Aprovação da solicitação de Abertura de Concurso 
Público para a Carreira de Pesquisador (Pq) - Nível C, 
para o Centro de Estudos de Petróleo.

Deliberação sobre o Relatório de Atividades da Dra. 
Flávia Linhalis Arantes – Pesquisador C, junto ao Núcleo 
de Informática Aplicada à Educação (período 04/2016 a 
03/2020).

Aprovação da solicitação de Abertura de Concurso 
Público para a Carreira de Pesquisador (Pq) - Nível C, 
para o Centro de Engenharia Biomédica.

Deliberação sobre o Relatório de Atividades da Dra. 
Cristiane Pereira Dias – Pesquisador B, junto ao 
Laboratório de Estudos Urbanos (LABEURB/NUDECRI) - 
período 05/2016 a 04/2020.

Deliberação sobre o Relatório de Atividades do Dr. 
David Montenegro Lapola – Pesquisador C, junto 
ao Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas 
Aplicadas à Agricultura (período 01/2017 a 03/2020).

Deliberação sobre o Relatório de Atividades da Dra. Ana 
Clara da Fonseca Leitão Duran – Pesquisador C, junto 
ao Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação 
(período 06/2017 a 08/2020).

Aprovação da solicitação de abertura de Edital para 
o Concurso Público para a contratação de um (01) 
pesquisador (Pq), nível C, para atuar no Centro de 
Componentes Semicondutores e Nanotecnologias.

Deliberação sobre o Relatório de Atividades da Dra. 
Simone Aparecida Vieira – Pesquisador C, junto ao 
Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais (período 
05/2016 a 04/2020).

Deliberação sobre o Relatório de Atividades da Dra. 
Bruna de Souza Moraes – Pesquisador C, junto ao 
Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético 
(período 01/2017 a 11/2020).

Deliberação sobre o Relatório de Atividades do Dr. Nilo 
Ricardo Kim – Pesquisador C, junto ao Centro de Estudos 
de Petróleo (período 10/2018 a 04/2020). 

Deliberação sobre o Relatório de Atividades do Dr. 
Manuel Silveira Falleiros – Pesquisador C, junto ao 
Centro de Integração, Documentação e Difusão Cultural 
(período 01/2017 a 05/2020).

Deliberação sobre o Relatório de Atividades do Dr. 
Rafael de Almeida Evangelista – Pesquisador C, junto ao 
Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade (período 
07/2016 a 06/2020).

Deliberação sobre o Relatório de Atividades do Dr. 
Renato Ferracini – Pesquisador B, junto ao Núcleo 
Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais (período 01/2017 
a 07/2020).

Deliberação sobre o Relatório de Atividades do Dr. 
Mauro Donizete Berni – Pesquisador C, junto ao Núcleo 
Interdisciplinar de Planejamento Energético (período 
08/2016 a 10/2020).
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04

Assessorar e desenvolver atividades administrativas 
relativas ao atendimento de demandas que englobam a 
diversidade de tarefas que compreendem a Coordenação 
da COCEN, a Assessoria da Coordenação, Coordenadoria 
Administrativa, e igualmente diferentes Áreas da COCEN, 
Órgãos subordinados à Coordenadoria, isto é os 21 Centros 
e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa, os demais Órgãos 
da Universidade e as agências de fomento externas à 
Universidade. Administrar Serviços de Expediente, realizar 
rotinas administrativas e controlar patrimônio, dentre outros.  

SECRETARIA EXECUTIVA E 
EXPEDIENTE
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04.1.-.DOCUMENTAÇÃO

Organização de arquivos diversos, recebidos e 
expedidos.

Revisão de atas e súmulas de reuniões e Câmaras.

Entrada do Expediente: 1.472 documentos, 1.718 
expedições de relação de remessa.

Secretaria e Área de Recursos Humanos:1371 
despachos de toda ordem, 804 memorandos e 14 
ofícios.
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04.2.-.ASSESSORAMENTO.INTERNO

Preparação de reuniões e eventos 
da Coordenadoria.

Controle da agenda atividades da 
Coordenação e Assessorias.

Assessoria ao Coordenador e às áreas 
técnico-administrativas da COCEN.

Controle do sistema de patrimônio da 
COCEN.

Acompanhamento, emissão de pareceres e 
alimentação de banco de dados referentes 
aos processos de convênios e contratos 
de prestação de serviços, bem como de 
parcerias e acordos de cooperação.

Recebimento, resposta, triagem e 
direcionamento de correspondências 
eletrônicas.

Auxílio no preparo das solicitações 
de viagens da equipe e prestação de 
contas

Apoio na organização das Avaliações 
Institucionais dos Centros e Núcleos.

Apoio à organização de eventos da 
COCEN e dos Centros e Núcleos.

Análise das pautas, atas e documentos 
e acompanhamento das reuniões das 
câmaras, comissões, conselhos, comitês e 
grupos de trabalhos da Universidade que 
contam com a participação da COCEN.
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05

O serviço de Tecnologia da Informação  tem como objetivo o 
desenvolvimento tecnológico de rotinas visando  aprimorar  
as atividades da Coordenadoria da COCEN e igualmente dos 
órgãos a ela subordinados, compreendendo o desenvolvimento 
e manutenção de sites, apoio logístico e suporte a eventos 
acadêmicos e administrativos, utilizando recursos computacionais 
disponíveis na universidade. 

O setor de Comunicação está voltado à divulgação das atividades 
da COCEN e dos Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa, 
com uma sistemática de produção de matérias e artigos - 
abrangendo eventos e divulgação de pesquisas - e igualmente 
com o compartilhamento das atividades nas redes sociais (FB e 
Instagram) e no site da COCEN disponibilizando, para um público 
mais amplo, informações sobre as pesquisas interdisciplinares 
sediadas  no sistema.

INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
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05.1.-.ASSUNTOS.INSTITUCIONAIS

Proposição da 
execução de políticas 
de informática para a 
COCEN e para os Centros 
e Núcleos.

Emissão de pareceres 
sobre questões de 
informática.

Representação da 
COCEN nos assuntos 
de informática no 
âmbito da Universidade, 
especialmente junto ao 
Centro de Computação.

05.2.-.QUALIFICAÇÃO.PROFISSIONAL

Supervisão e coordenação das atividades do pessoal técnico da área de 
informática e comunicação visando o aprimoramento profi ssional.
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05.3.-.PORTAIS,.WEBSITES,.DIVULGAÇÃO.E.
COMUNICAÇÃO

Administração e atualização das 
redes sociais da COCEN na internet: 
Facebook, Instagram e YouTube.

Administração da Revista Eletrônica 
Multiciência.

Manutenção do websites do NIPE 
(www.nipe.unicamp.br).

Apoio técnico na atualização do site da 
EDUCORP.

Criação e manutenção 
do website do NEPP.

(www.nepp.unicamp.br)
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Criação e manutenção do 
website do CEPAGRI.
(www.cpa.unicamp.br)

Administração e manutenção dos 
seguintes websites do NEPAM:
• Institucional do Núcleo
• Doutorado em Ambiente e Sociedade
• Rede IberoAmericana em Ambiente e Sociedade
• Laboratório de Arqueologia Pública (LAP)
• I Semana de Arqueologia Pública
• Revista Eletrônica de Arqueologia Pública
• Arqueologia e Divulgação Científi ca. Caderno de Pesquisa NEPP

(www.nepp.unicamp.br/biblioteca/periodicos).

Administração do website do 
NEPA (www.nepa.unicamp.br) e 
da Revista Eletrônica SAN.
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Administração e 
atualização do Portal da 
COCEN.
(www.cocen.unicamp.br)

Criação e manutenção do 
website do CEB.
(www.ceb.unicamp.br)

Realização dos vídeos “Minuto 
Biblioteca Cocen”.
https://abre.ai/czm8

Criação de enquetes online.
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Criação de 
programas, 

cartazes e folders 
para divulgação 
de programas e 

divulgação
científi ca.
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05.4.-.PARTICIPAÇÃO.EM.GRUPOS.DE.
TRABALHO.(GTs).E.COMISSÕES

Representação da COCEN no Comitê de 
Segurança da Informação que visa defi nir 
um catálogo de processos detalhando as 
práticas a serem adotadas para ampliar a 
segurança da informação no âmbito da 
instituição.

05.5.-.ORGANIZAÇÃO,.MANUTENÇÃO.
E.ADMINISTRAÇÃO.DE.SISTEMAS.

COMPUTACIONAIS

Administração e apoio 
aos Centros e Núcleos 
Interdisciplinares de 
Pesquisa no Sistema de 
Avaliação Institucional da 
UNICAMP no período 2014-
2018.

Administração dos bancos de 
dados COCEN, CEPAGRI, NIPE, 
NEPA e NEPP.

Criação e administração 
da Intranet COCEN.

Participação no Grupo de Trabalho 
PAEPE COCEN.

Participação no Grupo de Trabalho 
CSARH 09 COCEN 01.

61



62

05.6.-.APOIO,.SUPORTE.E.ASSESSORIA

Utilização de sistemas 
corporativos da Unicamp.

Instalação e confi guração 
de equipamentos para a 
Sala de Reuniões (COCEN).

Criação de manual 
de boas práticas para 
uso de ferramentas de 
videoconferência.

Administração de redes 
internas, local e wireless.

Operação e gravação de 
áudios nas reuniões da CAI/
CONSU.

Utilização de softwares 
(Planilhas Eletrônicas, 
Editores de Textos, 
Tratamento de Imagens, 
Vídeos, Gráfi cos e 
Diagramação).

Instalação e confi guração 
de softwares.

Utilização de documentos 
digitais e assinaturas 
eletrônicas.

Utilização de ferramentas 
de vídeo-conferência e 
transmissões ao vivo para a 
COCEN e Centros e Núcleos.

Suporte para uso de plataformas 
Google (Mail, Drive, Documentos, 
Agenda e Google Meet).
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06

Zelar academicamente pelo fiel cumprimento dos objetivos e regimentos dos órgãos subordinados à 
Coordenadoria e pela conformidade de seus atos com as normas legais e normas internas da Universidade. 
Atuar como instância analítica dos aspectos acadêmicos dos Centros e Núcleos Interdisciplinares de 
Pesquisa, nas propostas de políticas de desenvolvimento dos Órgãos, nas pautas a  serem encaminhadas à 
CAI/CONSU

Consolidar as atividades e as rotinas administrativas da Coordenadoria em assuntos relacionados aos 
Recursos Humanos, Recursos Econômico-Financeiros, Recursos Patrimoniais e de Materiais, dentre outros.

A Área de Recursos Humanos realiza um conjunto de atividades administrativas para atender demandas 
internas e externas à Coordenadoria. Dentre suas atribuições, o RH COCEN deve acompanhar e orientar 
as Carreiras de Pesquisador (Pq) e de Profissionais de Apoio ao Ensino Pesquisa e Extensão (PAEPE) em 
atividades que exigem profissionais com alto grau de especialização subsidiando os servidores baseado na 
legislação e normas vigentes na Universidade, englobando por exemplo a realização de concursos públicos 
para ingresso ou mobilidade nas Carreiras Pq e PAEPE, dentre outros. 

Além do apoio aos procedimentos de rotina, a área de RH da COCEN presta auxílio na resolução de 
demandas institucionais regularmente apresentadas pelos Coordenadores de Centros e Núcleos. 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA COORDENAÇÃO E 
RECURSOS HUMANOS
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Pesquisadores 
de pós-

doutorado: 317

Pesquisadores 
colaboradores: 

220

Pesquisadores 
visitantes 

convidados: 2

Relatórios 
trienais de 

Pesquisadores 
da Carreira Pq: 

73

Contratações 
de 

Pesquisadores 
da Carreira Pq: 

10

Concursos de 
Pesquisadores 
da Carreira Pq: 

25

Estagiários da 
COCEN: 10

Progressão de 
Pesquisadores 
da Carreira Pq: 

21

Certifi cação 
dos Centros e 

Núcleos: 27

Funcionários 
da COCEN 
e Centros e 

Núcleos: 123

Processos de 
seleção, 

reaproveitamento e 
acompanhamento 

de estagiários 
vinculados à 
COCEN: 06

Elaboração de 828 despachos e pareceres relacionados aos seguintes assuntos:

06.1.-.DOCUMENTAÇÃO
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06.2.-.ADMINISTRAÇÃO.DA.CARREIRA.PQ

GTs Progressão Pq CIDP 2019 e 2020 - Grupos de trabalho formados para estabelecer os critérios e as 
normas que embasam o processo de progressão de pesquisadores da Carreira Pq.

GT Relatório de Atividades Docente/Pesquisadores 2020 - Grupo de trabalho formado para avaliar 
do uso do Relatório de Atividades Docente (RAD) para a elaboração do relatório dos pesquisadores 
da Carreira Pq.

GT parametrização Carreira Pq 2020 - Grupo de trabalho formado para rever os parâmetros mínimos 
necessários a serem preenchidos por pesquisadores Pq para cada nível da carreira. Ressaltando que 
a última parametrização da Carreira Pq é de 2006.

GT Progressão carreira Pesquisador 2020 COCEN - Grupo de Trabalho formado para revisar as 
normas de Progressão de pesquisadores da Carreira Pq – Sistema COCEN.

Tratativas junto à DGRH para a  emissão da Relação dos Docentes e Pesquisadores/TPCTʼs que 
deverão entregar o relatórios de atividades no período de: 02/01/2020 a 31/12/2020.

Aquisição de licenças Google G Suite Enterprise for Education, para pesquisadores Carreira Pq.

Acompanhamento e orientação na realização de Concursos Públicos para Carreira Pq.

Participação na elaboração de legislações relacionadas à Carreira Pq.

Solicitação e acompanhamento de relatórios trienais de atividades dos Pesquisadores da Carreira Pq 
dos Centros e Núcleos..
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06.3.-.ADMINISTRAÇÃO.DA.CARREIRA.
PAEPE

GT Progressão carreira PAEPE COCEN 2019 -  
Grupo de Trabalho formado para elaborar uma 
proposta de aperfeiçoamento no processo de 
Progressão da Carreira PAEPE.

Acompanhamento da tramitação de 
documentos e assuntos relacionados à 
Carreira PAEPE, pela CSARH 09 COCEN 01.

Contratações PAEPE sistema COCEN - 
Aproveitamento de concursos - NEPA, 
CEPETRO, CEMIB, CEB.

Acompanhamento das reuniões da CSARH 
09 COCEN 01 e elaboração de documentos 
decorrentes das mesmas.

Recomposição das Comissões Locais de 
Acompanhamento de Recursos Humanos 
(CSARH).

Aquisição de licenças G Suite Enterprise para 
servidores PAEPE COCEN.

Emissão de pareceres em assuntos 
relacionados à Carreira PAEPE, no que se 
refere à CSARH 09 COCEN 01.

Realização do Processo de Progressão  
Carreira PAEPE 2019.
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06.4.-.ASSUNTOS.INSTITUCIONAIS

Participação no Grupo de 
Pesquisa GEPlanes 2021 - 2025 
- dois workshops (Setembro e 
Outubro de 2020) realizados com 
o intúito de fazer diagnóstico 
institucional da pesquisa 
desenvolvida na Unicamp e 
o planejamento estratégico 
desta vertente importante da 
universidade baseando-se no 
relatório fi nal da Avaliação 
Institucional 2014-2018.

Participação de funcionários 
da COCEN em treinamentos e 
cursos da EDUCORP: Reuniões 
Virtuais de Colegiados, Noções 
Básicas de Trabalho Remoto e 
Escritório de Apoio Institucional 
ao Pesquisador (EAIP) – FAPESP, 
Convênios Digitais – Cadastro 
de Usuário Externo e Assinatura 
Eletrônica Via Sigad-Unicamp 
(EAD), dentre outros.

Indicação de Representante para 
o Conselho de Administração do 
Fundo Patrimonial.

Indicação de representante 
COCEN no FAEPEX.

Participação no Treinamento 
para a implantação do SIGAD nos 
Órgãos da Reitoria.

Implementação do Novo Sistema 
Patrimônio.

Reuniões para a implantação do 
Sistema Informatizado de Gestão 
Arquivística de Documentos 
(SIGAD) na COCEN envolvendo toda 
a equipe e Sistema de Arquivos da 
Unicamp (SIARQ).

Acompanhamento do Programa 
de Relotação de Servidores (PRS) 
servidores para a COCEN e para os 
21 Centros e Núcleo.

Acompanhamento do programa 
de recadastramento anual de 
servidores da COCEN e dos 21 
Centros e Núcleos.

Participação em reuniões de 
Presidentes das Comissões 
Setoriais de Acompanhamento 
de Recursos Humanos (CSARH) 
- da Administração Central da 
Unicamp - para analisar propostas 
de alterações nas Deliberações que 
norteiam a Carreira PAEPE.

Prêmio Reconhecimento aos 
Profi ssionais PAEPE dos Centros e 
Núcleos.

Participação na Comissão Julgadora 
para o Prêmio PAEPE dos Órgãos 
ligados à CGU.

Participação em reunião 
DGRH sobre Programa de 
Relotação de Servidores (PRS).

Reunião Ats e Diretores com 
PRDU sobre Certifi cação dos 
Órgãos.

Representação da COCEN em 
assuntos relacionados a RH.

Apoio aos Centros e Núcleos 
em assuntos relacionados a 
RH.

Avaliação das demandas de 
contratação de pessoal da 
Carreira PAEPE – Sistema 
COCEN.

Confecção de relatórios e 
levantamentos relacionados 
à RH.

Organização da participação 
da COCEN e dos Centros e 
Núcleos nas edições da UPA 
de 2017 a 2019.

Implantação da assinatura 
eletrônica SIGAD para 
servidores da COCEN.
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06.5.-.ADMINISTRAÇÃO.DOS.PROGRAMAS.
DE.PESQUISADOR.COLABORADOR,.PÓS-
DOUTORADO.E.VISITANTE.CONVIDADO

Acompanhamento e emissão de pareceres 
relacionados aos processos dos Programas de 
Pesquisador colaborador, Pós-doutorado (PPPD) 
e visitante convidado dos 21 Centros e Núcleos.

Participação nas Ofi cinas DGRH sobre a 
implantação do Sistema Informatizado do PPPD.
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07

Planejar, elaborar e analisar recursos orçamentários, extra-
orçamentários e relatórios periódicos de prestação de contas 
de convênios (recursos extra-orçamentários) da COCEN e de 
seus órgãos subordinados. Orientar aquisições e contratações, 
instruir e acompanhar processos de pagamento de auxílios 
pela EDUCORP, administrar recursos para estagiários,  analisar 
prestação de contas de processos de convênios (pequena monta),  
administrar infraestrutura geral, e bens e materiais, dentre outras 
atividades. 

FINANCEIRO
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07.1.-.AÇÕES.IMPLEMENTADAS

Gerenciamento do 
Centro Orçamentário 
4254 pertencentes à 

COCEN e 18 
Centros/Núcleos.

Análise e redistribuição 
de estagiários entre 
Centros e Núcleos.

Autonomia 
para realizar 

remanejamento 
de recursos entre 
as Contas Locais 

vinculadas ao Centro 
Orçamentário 

4254.

Gerenciamento
de 15 novas Contas 
Locais criadas para 

atendimento na 
rubrica de “Internas” 

dos Centros e
Núcleos.

Gerenciamento dos 
recursos destinados 
aos estagiários do 

Centro Orçamentário 
4254.
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07.2.-.ATIVIDADES.DA.ÁREA

Administração dos recursos orçamentários 
dos Centros e Núcleos vinculados 
administrativamente e fi nanceiramente à 
COCEN, visando à otimização dos recursos, 
bem como a minimização dos gastos.

Solicitação e controle de estoque dos itens de 
almoxarifado.

Administração e orientação dos 
procedimentos legais de aquisição de 
equipamentos e materiais e contratação de 
serviços.

Análise e execução de procedimentos 
administrativos/fi nanceiros da COCEN.

Elaboração de relatórios mensais de 
movimentação das contas gerenciais de 
recursos orçamentários dos Centros e Núcleos 
vinculados à COCEN.

Elaboração de relatórios analíticos fi nanceiros 
para a Coordenação da COCEN viabilizando 
tomada de decisões estratégicas.

Análise, assistência e acompanhamento 
econômico-administrativo de contratos de 
aquisições em geral e/ou de prestação de 
serviços da COCEN e dos Centros e Núcleos.

Orientação de rotinas administrativas/
fi nanceiras junto aos Centros e Núcleos, 
visando melhor gerenciamento de seus 
recursos orçamentários.

Análise dos relatórios gerenciais/fi nanceiros 
de prestação de contas de convênios (recursos 
extra orçamentários) da COCEN e dos Centros e 
Núcleos.
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Encaminhamento de informações gerenciais 
financeiras aos Centros e Núcleos através de 
relatórios quinzenais visando o controle efetivo de 
suas despesas.

Análise de Processos, Contrato e Convênios, 
elaboração de despachos e tomadas de decisões.

Gerenciamento das atividades da Empresa 
Prestadora de Serviços (Higiene e limpeza).

Atualização das contas de movimentação das 
planilhas de COTAS e INTERNAS da COCEN e dos 
Centros e Núcleos vinculados à COCEN.

Atualização do banco de dados financeiro da 
COCEN e dos Centros e Núcleos vinculados 
administrativamente e financeiramente a 
esta Coordenadoria.

Execução dos procedimentos 
administrativos/financeiros da COCEN e dos 
Centros e Núcleos.

Elaboração de planilhas e gráficos a partir de 
dados financeiros da COCEN e dos Centros e 
Núcleos.

Atualização das contas de movimentação das 
planilhas de gastos provisionados (recursos 
de Cota e Internas) da COCEN e dos Centros e 
Núcleos vinculados à COCEN.
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07.3.-.RECURSOS.GERENCIADOS.
PROVENIENTES.DE.DOTAÇÃO.

ORÇAMENTÁRIA.E.RECEITAS.DIVERSAS
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07.4.-.DESCRIÇÃO.DA.QUANTIFICAÇÃO.
DOS.SERVIÇOS.REALIZADOS

Emissão de pareceres e 
informações.

Emissão de relatórios 
orçamentários.

Emissão de análises e 
encaminhamento de 
processos.

Emissão de análises de processo 
de prestação de contas de 
pequena monta/FUNCAMP.

Emissão de análises e pareceres 
em processos de admissão, 
prorrogação e desligamento de 
estagiários.

Emissão de solicitações de 
compras para aquisição de 
materiais e/ou contratação de 
serviços.

Emissão de análises de 
solicitações de compras.

1.337

215

309

457

1.740

103
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08

O objetivo da Comissão de Bibliotecas da COCEN é coordenar as 
atividades das bibliotecas e centros de documentação dos Centros 
e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa incorporadas ao Sistema de 
Bibliotecas da Unicamp (SBU) e estimular as demais bibliotecas dos 
Centros e Núcleos a se incorporarem ao Sistema.

A Comissão de Bibliotecas da COCEN é composta por um coordenador, 
que deve ser pesquisador (Carreira MS, Carreira de Pesquisador Pq e 
Profissionais de Apoio ao Ensino Pesquisa e Extensão), que desenvolva 
atividades em um Centro ou Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa - 
Sistema COCEN; por todos os bibliotecários do sistema de bibliotecas 
da Cocen; e por 02 (dois) pesquisadores que desenvolvam atividades 
em um Centro e Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa, cuja biblioteca 
faça parte do SBU, devendo ser indicados pelos Coordenadores dos 
Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa, por solicitação da 
Coordenação da COCEN

A Comissão de Bibliotecas da COCEN reúne-se mensalmente  e tem 
suas respectivas normas de funcionamento consolidadas pela Portaria 
Interna COCEN 004/2020, que dispôs sobre a criação de seu Regimento 
Interno.

COMISSÃO DE BIBLIOTECAS
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08.1.-.ACERVOS.E.DIVULGAÇÃO

Divulgação dos vídeos “Minuto Biblioteca”.

Abertura de novo Processo para o “Projeto de digitalização e disponibilização 
do acervo de música brasileira da Unicamp na Biblioteca Virtual”.

Contratos de doações de acervos de compositores para o CDMC (4 efetivados e 
7 em andamento).

Elaboração de banner, folder e material de divulgação sobre com as Bibliotecas 
do sistema COCEN.

Ampliação dos acervos com aquisição de novos exemplares com recursos 
disponibilizados via SBU (livros de graduação e e-books).

Negociação para a aquisição de acervos de pesquisadores relevantes para o 
PAGU (Mariza Corrêa e Beth Lobo).

Elaboração de Dossiê quantitativo e qualitativo das Bibliotecas do Sistema 
COCEN.
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Projeto no valor de R$ 
6.100,00 contemplado 
no Edital de apoio a 
eventos fi nanciados 
pelos GGBS.

Aquisição de e-books 
2018 - COCEN: 10 títulos 
para NUDECRI, NEPAM 
e NEPP no valor de R$ 
12.708,23.

Captação de recursos 
destinados às bibliotecas 
que integram a Comissão 
de Bibliotecas da COCEN 
para a rubrica “Livros de 
Graduação” do SBU.

Workshop: “Atuação dos Bibliotecários em 
institutos e centros de pesquisa: uma troca de 
experiências” – Auditório da Biblioteca Central 
com participantes de diferentes instituições.

Evento: “Conheça o que o SBU tem 
a oferecer com as bibliotecas da 
COCEN” que teve como objetivo aos 
pesquisadores da COCEN o portal do 
SBU.
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08.2.-.RECURSOS.HUMANOS

08.3.-.EVENTOS.REALIZADOS
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08.4.-.ASSUNTOS.INSTITUCIONAIS

Participação 
em reuniões do 

Colegiado do SBU.

Indicação de nova 
coordenação para 

a Comissão de 
Bibliotecas.

Indicação de duas 
Bibliotecárias do 

Sistema COCEN para o 
Colegiado do SBU como 
representantes de suas 

áreas de atuação.

Participação nos
Grupos de Trabalhos 

(GTs): GT Catalogação, GT 
Circulação, GT Repositório 
da Produção Científi ca e 

Intelectual da 
Unicamp.

Avaliação do Acervo 
do NIED para sua 

incorporação como 
coleção especial da 

Biblioteca da Faculdade 
de Educação.

Elaboração de 
formulário e 

planejamento de visitas 
técnicas em Centros e 
Núcleos com interesse 

em inserção no SBU.

Elaboração do 
Regimento 

Comissão de 
Bibliotecas COCEN.
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08.5.-.CAPACITAÇÃO.E.TREINAMENTO.
REALIZADOS

Apresentação dos 
acervos e do Sistema 
de Bibliotecas da 
Unicamp para alunos 
de graduação e de 
pós-graduação - NEPO/ 
NEPP/ NEPAM e CDMC. 

Realização de 25 
reuniões com 
encaminhamento 
de pauta e 
elaboração de 
súmulas.

Fontes de Informações 
Bibliográfi cas e 
Normatização de 
Trabalhos Acadêmicos - 
NEPO/ NEPP/ NEPAM e 
CDMC.

Realização de 
reuniões técnicas 
das bibliotecárias do 
Sistema COCEN.

Utilização do 
Software de 
referências 
Mendeley - NEPO.

Encaminhamento 
de 09 
memorandos e 07 
informações. 

08.6.-.SECRETARIA.DA.COMISSÃO.DE.BIBLIOTECAS08.6.-.SECRETARIA.DA.COMISSÃO.DE.BIBLIOTECAS08.6.-.SECRETARIA.DA.COMISSÃO.DE.BIBLIOTECAS
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REPRESENTAÇÕES EM EVENTOS
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09.1.-.PARTICIPAÇÃO.DA.COORDENAÇÃO.EM.MESAS.DE.09.1.-.PARTICIPAÇÃO.DA.COORDENAÇÃO.EM.MESAS.DE.
ABERTURA.E.EM.INAUGURAÇÕES.OFICIAIS.

Internacional Seminar on Mortality: Past, 
Present and Future - NEPO

Lançamento da campanha “Nossa Unicamp”.

Inauguração do Espaço Plasma da Unicamp.

Cerimônia de inauguração da Biblioteca de 
obras raras “Fausto Castilho”- BORA.

Posse da Coordenadora da COCEN.

Lançamento do relatório Global Trends - 
Forced Displacement in 2019.

Fórum Permanente - Políticas Públicas e 
Cidadania “Para onde caminha o SUS” NEPP.

Rotaract Club de Socorro: Reunião Festiva de 
Posse.

Posse Museu de Arte Contemporânea da 
Universidade de São Paulo (MAC).

Palestra de abertura dos trabalhos (online) da 
Cátedra Sérgio Vieira de Mello (CSVM).

VIII Fórum Internacional de Educação Infantil.

VI Fórum de Educação Infantil como Política 
Pública de Educação - NEPP.

III Jornada e Urbano - NUDECRI.
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Abertura de Evento 25 Anos LABEURB/NUDECRI.

Exposição CMU.

Abertura Evento - CEPAGRI. Evento 30 Anos - NEPAM.

Fórum “Suicídio” - NEPO. IX Encontro Internacional “Saber Urbano e 
Linguagem” LABEURB/NUDECRI.

Celebração 35 Anos - NIED.

“Laboratório, Política e Linguagem” LABEURB.

Evento 35 Anos - NEPP.

Workshop de Inovação COCEN e INOVA.

II Fórum “Indicadores de Desempenho 
Acadêmico e Comparações Internacionais: 
Impactos para a Sociedade”.

Cerimônia de reinauguração da Biblioteca 
“Beth Lobo”.

X Encontro Internacional Saber Urbano e 
Linguagem “Artefatos de Leitura”.

Posse Coordenador
Evento 35 Anos - NEPO
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COCEN NA IMPRENSA
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Estudo mostra desinteresse do 
eleitor
Quase 55% dos entrevistados disseram ter pouco interesse e 
30% falaram que podem não votar

https://abre.ai/cBrz

Eleições Municipais

https://abre.ai/cBrh

Equipe é formada por 45 professores e pesquisadores, além 
de 500 voluntários. Iniciativa faz equipamentos inutilizados 
voltarem à ativa e evita o desabastecimento nos hospitais. 

Força-tarefa da Unicamp usa 
impressora 3D para consertar e 
produzir equipamentos de combate 
ao Covid-19

https://abre.ai/cBrs

Gás carbônico na Amazônia 
pode ter impacto maior que 
desmatamento na diminuição 
de chuvasimpacto maior que 
desmatamento na diminuição de 
chuvas

https://abre.ai/cBra

Ljubica Tassic é química da Unicamp: “A formulação está pronta e temos resultados preliminares promissores”

Mais uma arma contra a Covid-19
SPRAY
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Curso de extensão na Unicamp 
trata do direito à cidade como 
condição para a cidadania

https://abre.ai/cBtehttps://abre.ai/cBs6

Pesquisa com leveduras 
fermentadoras ajuda a impulsionar 
o setor sucroalcooleiro no Brasil

https://abre.ai/cBtd

Após passar por 27 países, LUME 
Teatro chega a Manaus

O espetáculo, inspirado nos costumes dos povos ribeirinhos, conta com tradução em libras e audiodescrição

https://abre.ai/cBtC

Aluna do Labjor é aprovada 
na primeira fase do Camp 
Serrapilheira
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Cocen e CGU lançam série de 
vídeos “Minuto Unidades”

https://abre.ai/cBtH

https://abre.ai/cBtv

https://abre.ai/cBtT

Cepetro ganha Prêmio de Inovação 
Tecnológica da ANP

Plataforma Memórias Covid-19 será 
lançada no festival austríaco Ars 
Electronica

https://abre.ai/cBu5

“A tecnologia não é bem explorada 
na educação”
“Temos de tirar proveito das plataformas, do que pode ser feito 
com softwares, inteligência artifi cial e outros recursos avançados”, 
diz José Armando Valente, livre docente da Unicamp

A plataforma tem curadoria e participação de nove instituições 
brasileiras, além de França e Portugal. A coordenadora do 
projeto, professora da Unicamp Ana Carolina de Moura Delfi m 
Maciel, comenta que a plataforma, bilíngue, já reúne mais de 100 
relatos e demonstra a pluralidade de experiências da vivência na 
pandemia. Ana Carolina de Moura Delfi m Maciel, coordenadora da Cocen, foi responsável pela execução de ambas as propostas 

e destaca que ampliar a comunicação da Universidade foi uma de suas principais motivações

https://abre.ai/cBs1

Simpósio vai abordar a representatividade feminina em concertos musicais — Foto: Divulgação/Projeto Músicas nas 
Escolas 

Unicamp organiza simpósio sobre 
visibilidade de mulheres atuantes 
em concertos musicais
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CMU é certifi cado no programa 
Memória do Mundo da Unesco

https://abre.ai/cBt3https://abre.ai/cBtW

Cocen e GT Cátedra dos 
Refugiados promovem campanha 
para arrecadação de fraldas

https://abre.ai/cBtY

Conheça o projeto “Mulheres no 
Sistema Cocen”

https://abre.ai/cBtQ

Cocen divulga carta aberta ao 
Governador do Estado de São Paulo

Os diretores dos Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa 
da UNICAMP e a sua coordenadoria, a Cocen, por meio de carta 
de repúdio, manifesta-se de forma veemente contra os termos do 
artigo 14 do Projeto de Lei no. 529, encaminhado pelo Governo 
do Estado à Assembleia Legislativa, que prevê o recolhimento 
do “superávit fi nanceiro” registrado no balanço de 2019 das 
fundações instituídas pelo Estado e das autarquias.

Centro da Unicamp foi selecionado por acervo que reúne 
cartas da cientista e ativista Bertha Lutz 

Ana Carolina de Moura Delfi m Maciel, coordenadora da Cocen, foi responsável pela execução de ambas as propostas 
e destaca que ampliar a comunicação da Universidade foi uma de suas principais motivações
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Inverno 2017 é o mais seco último 
28 anos, aponta Cepagri

https://abre.ai/cBvJhttps://abre.ai/cBvy

CBMEG atua no levantamento de 
dados sobre relações de parentesco 
e distribuição geográfi ca das cepas 
do SARs-CoV-2

https://abre.ai/cBvD

Cemib disponibiliza modelos 
animais para experimentação na 
luta contra o novo coronavírus

https://abre.ai/cBvB

Unicamp cria cápsula do tempo 
para registrar memórias da 
pandemia 
Pesquisadores lançam a plataforma #MemóriasCovid19 para que 
as pessoas possam compartilhar seu relatos neste período de 
isolamento 

O CEMIB, atua há mais de 40 anos no desenvolvimento de 
pesquisas neste ramo e vem desenvolvendo diversas ações 
colaborativas contra a atual pandemia de COVID-19.

“Choveu acima da média, mas toda a chuva foi apenas durante 
os dias 16 e 21 de agosto e, de lá pra cá, não choveu mais”, 
disse a pesquisadora do Cepagri, da Unicamp, Priscila Coltri.

Professor Marcelo Brandão, pesquisador do CBMEG: um dos responsáveis pelo desenvolvimento do estudo

Plataforma reúne relatos sobre a pandemia
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Pesquisador da Unicamp cria game 
com disputa de improvisação para 
aliviar rigidez técnica em músicos 
eruditos

https://abre.ai/cBwahttps://abre.ai/cBvR

Peça de teatro que envolve pesquisa com 
Lume Unicamp ganha prêmio Shell

https://abre.ai/cBvV

Migração e refúgio são tema de 
nova ópera de Jonatas Manzolli

https://abre.ai/cBvM

Projeto musical para trompete solo 
reúne compositores da Alemanha e 
Instituto de Artes

Competição acontece com aplicativo, que mede desempenho 
do profi ssional ao improvisar no instrumento, sem 
preocupações estéticas. Atividade, segundo estudo, promove 
musicalidade para além das partituras.

Cena do espetáculo Tripas, com Ricardo Kosovski, vencedor do prêmio Shell Aplicativo criado por pesquisador da Unicamp auxilia músicos eruditos

O trompetista e professor do Instituto de Artes da Unicamp Paulo Ronqui
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Equipe da Cocen e convidados no lançamento dos vídeos “Minuto Cocen”

PARA ACOMPANHAR NOSSAS AÇÕES SIGA-NOS NAS REDES SOCIAS

/cocenunicamp /cocenunicamp
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www.cocen.unicamp.br
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