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1

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DA

2

EFLCH - UNIFESP REALIZADA EM 20/10/2016

3
4

Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, com início às 10h, na sala 211 do

5

campus da EFLCH, reuniram-se os membros da Câmara, Prof. Markus Volker Lasch, Profa. Mariana

6

Martins Villaça, Prof. Luiz Carlos Novaes, Profa. Cláudia Lemos Vóvio, Prof. Sandro Luis da Silva,

7

Profa. Angela Brandão e Prof. Jens Michael Baumgarten. Com a palavra, Prof. Markus apresentou a

8

ordem do dia: Informes; Pontos de pauta: 1) Aprovação da ata da reunião ordinária de 21 de julho de

9

2016; 2) Credenciamento e recredenciamento de docentes; 3) Homologação de certificação de grupos

10

de pesquisa; 4) Ingresso em estágio de Pós-Doutorado; 5) PAD; 6) Licença maternidade da secretária

11

do PPGF; 7) Verba PROAP; 8) Temas institucionais de pesquisa; Informes: Prof. Markus informou

12

que ainda não obteve resposta da Pró-Reitoria de Pós-Graduação sobre a solicitação relativa ao

13

pedido de alteração de nomenclatura de títulos dos egressos dos Programas de Pós-Graduação da

14

EFLCH; Com a palavra, Prof. Luiz Carlos Novaes informou que o PPG em Educação encaminhará

15

ofício à Pró Reitoria de Pós-Graduação, juntamente de documento elaborado por alunos do programa,

16

contendo cerca de 90 assinaturas, solicitando manifestação institucional sobre o tema “pedido de

17

alteração de nomenclatura dos títulos dos egressos do PPGE”; Com a palavra, Profa. Angela Brandão

18

informou o recebimento de comunicado de Marcelo Vasconcellos em 19 de outubro de 2016 sobre

19

redistribuição de bolsas. Prof. Markus Lasch informou que o PPG em Letras e o PPG em História da

20

Arte foram contemplados, cada um, com duas bolsas de demanda social, com validade de 1 ano, não

21

renováveis. Primeiro ponto de pauta: A ata do dia 21 de julho não foi aprovada e será encaminhada

22

para retificação no que se refere a redação do ponto de pauta sobre o IV Colóquio de Humanidades;

23

Segundo ponto de pauta: Credenciamento e recredenciamento de docentes: Foi homologado o

24

pedido de credenciamento pleno da Profa. Ilana Seltzer Goldstein no PPG em História da Arte;

25

Foram homologados, também, os pedidos de recredenciamento dos professores Janes Jorge (PPGH),

26

Melvina Afra Mendes de Araújo (PPGCS) e Débora Alves Maciel (PPGCS). Terceiro ponto de

27

pauta: Homologação de certificação de grupos de pesquisas: Foram homologadas as certificações

28

dos seguintes grupos de pesquisa: Grupo de estudos e pesquisas sobre a escola pública, infâncias e

29

formação de educadores (GEPEPINFOR), Memórias e escritos do ensino de História, Grupo de

30

estudos e pesquisa identidade e cultura surdas, Religiões e trajetórias das experiências missionárias

31

em África: arquivos, acervos e pesquisas, Barroco global: abordagens transculturais e trans-históricas

32

para a América Latina, Grupo de pesquisa Imagem, subjetividade e teoria social, Reconhecimento,

33

justiça distributiva e tolerância, Grupo de pesquisa PAPEL – Programa de ações e pesquisa para

34

ensino da leitura, Laboratório de estudos orientais e asiáticos, Arte e patrimônio cultural na América
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35

Latina. Quarto ponto de pauta: Ingresso em estágio de Pós-Doutorado: Foi aprovado o pedido de

36

ingresso em estágio de pós-doutorado da pesquisadora Karin Philippov junto ao PPG em História da

37

Arte, sob supervisão da Profa. Dra. Angela Brandão. Quinto ponto de pauta: PAD: Em reunião

38

realizada com a comissão responsável pelo PAD, Prof. Markus informou que, embora os diálogos

39

estejam em andamento, ainda não houve deliberação favorável em relação às demandas

40

encaminhadas pela Câmara e, até o presente momento, os trâmites para realização do PAD

41

permanecem como estão. Prof. Markus informou sobre a iminente votação de uma nova

42

regulamentação do PAD pelas instâncias envolvidas na normalização do programa e recomendou que

43

os PPGs apresentem propostas e deem exemplos sobre como lidam com as questões ligadas ao

44

Programa de Aperfeiçoamento Didático, para que a Câmara encaminhe, no âmbito da mudança do

45

Regimento Interno da Pró-Reitoria de Pós-Graudação e Pesquisa vindoura, uma proposta de

46

realização autônoma da atividade. Recomendou, também, que haja articulação dos coordenadores de

47

programas junto aos coordenadores de graduação e Câmara de Graduação. Sexto ponto de pauta:

48

Licença maternidade da secretária do PPGF: Prof. Markus informou que a servidora Daniela

49

Gonçalves, secretária do PPGF, entrará em período de licença maternidade a partir de janeiro de

50

2017. O ofício n° 040/2016 encaminhado pela coordenação do PPGF foi apresentado e os presentes

51

tomaram conhecimento do fato. Prof. Markus informou que fará os encaminhamentos necessários,

52

notificando a diretoria acadêmica do campus sobre a necessidade de pessoal para a secretaria de pós-

53

graduação da EFLCH, já defasada pela ausência de servidor. Sétimo ponto de pauta: Verba PROAP:

54

Em virtude da iminente possibilidade de recolhimento de saldo existente da verba PROAP dos PPGs

55

pela Pró Reitoria de Pós-Graduação no início da próxima semana (dia 25 de outubro ou, no mais

56

tardar, dia 26) é altamente recomendado que as secretarias encaminhem suas solicitações de empenho

57

à administração o mais rapidamente possível. Prof. Markus informou que na tarde do dia de hoje

58

participará de reunião na Pró-Reitoria de Pós-Graduação para tratar do assunto. Novas informações

59

serão retransmitidas aos PPGs à medida que surgirem. Oitavo ponto de pauta: Temas institucionais

60

de pesquisa: Prof. Markus reiterou as deliberações da reunião extraordinária ocorrida no dia 29 de

61

julho de 2016 junto a docentes titulares da EFLCH, que teve como ponto de pauta o Colóquio de

62

Humanidades e a ele relacionado a proposta de discussão sobre temas de pesquisa com potencial para

63

desenvolvimento coletivo dentro da área das Ciências Humanas e Sociais. Prof. Markus reiterou que

64

durante o colóquio, a Pós-Graduação contribuirá organizando mesas de debate sobre a questão da

65

pesquisa coletiva nas ciências humanas (avaliação e perspectivas), com a participação da Profa.

66

Cynthia Sarti, Olgária Matos e Márcio Seligman (UNICAMP), e sobre discussões e deliberações

67

acerca de projetos de pesquisas institucionais. Nada mais havendo a acrescentar, eu, Douglas
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68

Felisbino Barbosa, servidor lotado na Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa da EFLCH, lavrei a

69

presente ata. Guarulhos, 20 de outubro de 2016.

70
71

Markus Volker Lasch

72

Angela Brandão

73

Cláudia Lemos Vóvio

74

Jens Michael Baumgarten

75

Luiz Carlos Novaes

76

Mariana Martins Villaça

77

Sandro Luis da Silva

78

Douglas Felisbino Barbosa

