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1

ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA EFLCH DA UNIFESP CAMPUS

2

GUARULHOS, REALIZADA EM 10/05/2012.

3

Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, com início às 14h25, reuniram-se os professores

4

membros da Câmara de Pós-Graduação da EFLCH: Angela Brandão (coordenadora do Programa de Pós-

5

Graduação em História da Arte), Cláudia Barcelos (coordenadora do Programa de Pós-Graduação em

6

Educação), Cynthia Andersen Sarti (coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais),

7

Juvenal Savian Filho (coordenador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia), Marcelo Silva de Carvalho

8

(Coordenador da Câmara de Pós-Graduação da EFLCH) e Wilma Peres Costa (coordenadora do Programa de

9

Pós-Graduação em História). Estavam ausentes os professores Maria do Socorro Fernandes (coordenadora do

10

Programa de Pós-Graduação em Letras) e Marcos Cezar de Freitas (coordenador do Programa de Pós-

11

Graduação em Educação e Saúde) – ausências justificadas. Prof. Marcelo Carvalho abriu a reunião

12

apresentando a pauta a ser discutida: 1) Discussão sobre as propostas de alteração no regimento da Pró-

13

Reitoria de Pós-Graduação; 2) Apresentação da proposta para o PAD do PPGF; 3) Relatório de atividades para

14

a congregação; 4) Homologação de defesa do PPGF; 5) Esclarecimento sobre a indicação da representação do

15

Campus Guarulhos (da EFLCH) no Comitê Técnico de Pesquisa da Pró-Reitoria de Pós-Graduação.

16

Apresentada a pauta, passou-se ao Primeiro Ponto: Discussão sobre as propostas de alteração no regimento da

17

Pró-Reitoria de Pós-Graduação: Prof. Marcelo informou que a comissão de reforma do regimento da Pró-

18

Reitoria irá tratar por último dos artigos que se referem à Câmara de Pós-Graduação e apresentou os artigos em

19

destaque que serão levados ao CPGPq e os artigos já recusados por contradizerem o estatuto geral da Unifesp.

20

Segundo Ponto da Pauta: Apresentação da proposta para o PAD do PPGF: Prof. Marcelo passou a palavra ao

21

Prof. Juvenal Savian, que apresentou a proposta do PPGF, anexa a esta ata, que trata do cumprimento da

22

exigência da Comissão do PAD no que diz respeito à formação didática dos pós-graduandos bolsistas Reuni.

23

Após várias manifestações, foi aprovada a proposta do PPGF. O PPGCS também apresentará uma proposta nos

24

mesmos termos. Além disso, os professores aprovaram a elaboração de dois documentos a serem emitidos pela

25

Câmara de Pós-graduação. O primeiro a ser enviado à Comissão do PAD, com o intuito de ressaltar a

26

autonomia dos programas em gerir seus próprios trabalhos e o segundo de solicitação de intervenção por parte

27

da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, para que esse assunto (criação de disciplina de didática) não seja deliberado

28

apenas no âmbito da Pró-Reitoria de Graduação. Terceiro Ponto da Pauta: Relatório de atividades para a

29

congregação: Prof. Marcelo propôs e foi aprovada a elaboração de um relatório das atividades desenvolvidas

30

pela Câmara de Pós-Graduação a ser enviado à Congregação, apresentando as atas das reuniões, a constituição

31

da câmara (representação de todos os programas) e a criação do regulamento interno (acompanhamento das

32

discussões sobre a reforma do regimento da pró-reitoria). Quarto Ponto da Pauta: Homologação de defesa do

33

PPGF: Foi homologada a defesa de dissertação de mestrado do pós-graduando Guilherme Estevam Emílio do

34

PPGF. Foi deliberado que as próximas solicitações de homologação de defesa deverão estar acompanhadas de

35

uma cópia da ata de defesa. Quinto Ponto da Pauta: Esclarecimento sobre a indicação da representação do

36

Campus Guarulhos (da EFLCH) no Comitê Técnico de Pesquisa da Pró-Reitoria de Pós-Graduação: Prof.

37

Marcelo apresentou o histórico de mensagens trocadas entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Secretaria da
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38

Câmara de Pós-Graduação sobre a indicação dos nomes para composição do Comitê Técnico de Pesquisa, que

39

segue anexo a esta ata. Prof. Marcelo relembrou a primeira reunião da Câmara, em que foi homologada a

40

indicação de seu nome e dos quatro coordenadores atuais de programas. Lembrou que na reunião seguinte, foi

41

solicitada aos coordenadores a indicação de novos nomes, dada a recomendação da pró-reitoria de que os

42

indicados tivessem perfil de pesquisador e que não estivessem exercendo cargos de chefia ou coordenações.

43

Na ocasião, apenas a Profª. Cynthia se manifestou indicando o nome da Profª. Olgária Matos; Prof. Juvenal

44

ficou de consultar o colegiado da pós-graduação e como os Professores Marcos Cezar e Wilma Peres não

45

estavam presentes, Prof. Marcelo os consultou posteriormente. Nos dias seguintes, o Prof. Marcos Cezar

46

manifestou-se indicando o Prof. Wagner Valente, enquanto o Prof. Juvenal indicou o Prof. Plínio Smith e a

47

Profª. Wilma manteve a indicação de seu nome para a composição do comitê. A mensagem de indicação

48

desses nomes para a Pró-Reitoria também segue anexa a esta ata. Prof. Marcelo lembrou ainda que, dos quatro

49

nomes indicados, o Pró-Reitor escolheria um para compor o Comitê. Profª. Cynthia informou então que pediu

50

a inclusão deste ponto à pauta desta reunião porque entendeu que estava na pauta da última reunião a indicação

51

dos nomes para compor o comitê, para o qual ela indicou a Profª. Olgária Matos, e se surpreendeu quando viu

52

que a indicação não foi uma decisão da Câmara. Prof. Marcelo esclareceu então que na última reunião foi

53

aprovado o procedimento (consultar os coordenadores sobre a indicação dos nomes) e que não foi feita uma

54

análise qualitativa dos nomes indicados, uma vez que não compete à câmara julgar o mérito desses nomes.

55

Cada coordenador agiu de modo diferente para escolher o nome e a câmara só os reuniu e os enviou para a

56

pró-reitoria. Por fim, a Pró-Reitoria decidiu pela escolha de dois nomes: Prof. Olgária Matos e Prof. Plínio

57

Smith. Informes: 1) Prof. Marcelo informou que há uma verba no valor de cerca de R$ 8.000,00 (oito mil

58

reais) destinada à câmara e que talvez possa ser utilizada para infra-estrutura da secretaria da câmara e para

59

salas adequadas para defesas. Prof. Marcelo se informará sobre o valor e de que forma a verba poderá ser

60

utilizada. 2) Prof. Marcelo informou que está confirmada a vinda de uma servidora para o campus. Assim que

61

a recebermos, será aberto um edital para que os demais servidores do campus possam candidatar-se à vaga de

62

secretário da câmara. A câmara receberá os currículos e Prof. Marcelo propôs que dois membros façam as

63

entrevistas. Todos concordaram. Nada mais havendo a acrescentar, eu, Daniela Gonçalves, na qualidade de

64

secretária da Câmara de Pós-Graduação da EFLCH – Unifesp Campus Guarulhos, lavrei a presente ata.

65

Guarulhos, 10 de maio de 2012.
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Cynthia Andersen Sarti
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Marcelo Silva de Carvalho
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Wilma Peres Costa

