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1

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

2

EFLCH - UNIFESP REALIZADA EM 24/03/2016

3
4

Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, com início às 10h00min., na

5

sala 206 do campus provisório da EFLCH – UNIFESP, reuniram-se o Prof. Markus Volker Lasch,

6

Prof. Bruno Konder Comparato, Profa. Maria Rita de Almeida Toledo, Profa. Jerusa Vilhena de

7

Moraes, Profa. Rosário Silvana Genta Lugli, Prof. Sandro Luis da Silva, Prof. Antonio Simplicio de

8

Almeida Neto e os representantes de pesquisadores Prof. Mauro Luis Rovai e Prof. Jens Michael

9

Baumgarten. Ausência justificada: Prof. Juvenal Savian Filho e Profa. Angela Brandão. Com a

10

palavra, Prof. Markus apresentou a pauta a ser discutida: 1) Calendários de reuniões da Câmara de

11

Pós-Graduação e Pesquisa da EFLCH; 2) Servidores da Câmara e das Secretarias dos Programas de

12

Pós-Graduação; 3) Projetos institucionais da UNIFESP; 4) Ações prioritárias da Pós-Graduação para

13

o biênio 2016-2017; 5) Verba Proap 2016; 6) Início das aulas da Pós-Graduação; 7) Comitê de Ética e

14

Pesquisa; 8) Homologação da coordenação do PPG em Educação; 9) Trancamento de matrícula; 10)

15

Desligamento de alunos; 11) Descredenciamento da Profa. Stella Maris Scatena Villadarga do PPG

16

em História; 12) Descredenciamento da Profa. Monica Carolina Miranda do PPG em Educação e

17

Saúde; 13) Homologação de proposta de banca apresentada pelo PPG em Letras; 14) Aprovação de

18

pedido de ingresso em estágio de pós-doutorado; 15) PAD; 16) Nomenclatura de diplomas. Primeiro

19

Ponto de Pauta: Calendários de reuniões da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa da EFLCH: Foi

20

deliberado que a Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa da EFLCH convocará oito reuniões ordinárias

21

por ano, no mínimo. Reuniões extraordinárias serão chamadas, se necessário. Foi deliberado,

22

também, que as reuniões serão realizadas às quintas-feiras, no período da manhã, na semana anterior

23

à realização da reunião ordinária do Conselho de Pós-Graduação e Pesquisa da Unifesp. As reuniões

24

serão gravadas caso o servidor técnico administrativo da Câmara esteja ausente no momento do início

25

da reunião, para posterior confecção da ata. Segundo Ponto de Pauta: Servidores da Câmara e das

26

Secretarias dos Programas de Pós-Graduação: O Prof. Markus informou que a servidora Andreza

27

Avelois, então secretária do PPG em Educação e Saúde, pediu saída da secretaria de Pós-Graduação

28

da EFLCH. Contudo, segundo garantias ofertadas pela direção acadêmica das EFLCH, está

29

assegurado o suprimento da vaga quando da posse de novos servidores oriundos de concurso público

30

vigente. Prof. Markus, responsável pela assinatura da folha de ponto dos servidores lotados na

31

secretaria da Câmara e nas secretarias dos Programas, pediu aos coordenadores que dessem anuência

32

prévia nas folhas de frequência de seus respectivos secretários antes que ele as assine. Sobre a carga

33

horária de trabalho de 30 horas semanais a qual estão submetidos servidores de alguns setores

34

acadêmicos e administrativos da EFLCH, foi informado que os servidores das secretarias de
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35

Programas de Pós-Graduação e da secretaria da Câmara não estão submetidos a esta carga horária

36

semanal. Foi esclarecido por Douglas Felisbino Barbosa que qualquer servidor pode apresentar um

37

projeto de 30 horas de trabalho para apreciação da Congregação, bastando elaborar um projeto que

38

atendas os critérios estabelecidos pela legislação que rege a política de 30 horas. Esclareceu, também,

39

que o fato de alguns servidores da Pós-Graduação não demonstrarem interesse em submeterem-se a

40

política de 30 horas, não implica impedimento para que servidores do setor que desejam prosseguir

41

com o projeto, o realizem. Terceiro Ponto de Pauta: Projetos institucionais da UNIFESP: Foi,

42

novamente, apresentada a lista de pesquisadores interessados nos temas propostos para

43

desenvolvimento de Projetos Institucionais da Unifesp, assim como as indicações de novas temáticas

44

efetuadas por docentes da EFLCH no final do ano de 2015. Prof. Markus ressaltou que todas

45

indicações recebidas pela Câmara de Pós-Graduação foram encaminhadas à Pró Reitoria de Pós-

46

Graduação da Unifesp e reiterou a importância da ampliação deste debate junto ao corpo docente, a

47

importância do envolvimento dos pesquisadores seniores, a convergência de projetos que

48

contemplem temáticas de maior ressonância e integração entre pesquisadores, a delimitação de, no

49

máximo, dois grandes temas coletivos, que agreguem todas as áreas das ciências Humanas. Pediu aos

50

coordenadores que divulgassem e incentivassem seus pares a também participarem dos temas já

51

propostos. Ficou decidido que este ponto de pauta será retomado em próxima reunião. Quarto Ponto

52

de Pauta: Ações prioritárias da Pós-Graduação para o biênio 2016-2017: A minuta contendo as ações

53

prioritárias da pós-graduação da EFLCH para o biênio 2016-2017 foi novamente apresentada como

54

ponto de pauta. Foi sugerida a inclusão de tópicos referentes à ampliação e consolidação da

55

infraestrutura dos programas de pós-graduação e da Câmara e ampliação do quadro de servidores

56

técnico-administrativos. Prof. Markus reiterou aos coordenadores presentes para ampliem a discussão

57

das prioridades de cada programa para os próximos dois anos, que debatam junto a seus pares o

58

conteúdo da minuta, que tragam apontamentos, sugestões, inclusões de novos tópicos, para que o

59

documento possa ser consolidado e enviado à Pró Reitoria de Pós-Graduação. Foi deliberado que este

60

ponto de pauta será retomado em próxima reunião. Quinto Ponto de Pauta: Verba Proap 2016: Prof.

61

Markus Lasch informou aos membros presentes, de acordo com informações repassadas pela Pró

62

Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Unifesp, que o corte de 75% da verba Proap, segundo a

63

CAPES, se manteria para o ano de 2016. Cada PPG receberá 25% do valor original da verba no

64

próximo ano. Foi enviado como anexo a guia de planejamento e a planilha de planejamento,

65

disponibilizadas pela Pró Reitoria de Pós-Graduação da Unifesp, para que os programas possam

66

iniciar a previsão de seus gastos para o ano de 2016. Foi sugerida a abertura de uma ata de registro de

67

preços comum a todos os PPGs para uso da verba em serviços de editoração e diagramação de

68

revistas científicas, alternativa útil para aplicação da verba frente a eventuais saldos remanescentes do

Fls.

3

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP – CAMPUS GUARULHOS
ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS – EFLCH
CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA

69

Proap ao final do ano. Sexto Ponto de Pauta: Início das aulas da Pós-Graduação: O Prof. Markus

70

reiterou, com base em mensagem da direção acadêmica de 22 de março de 2016, encaminhada pelo

71

Prof. Daniel Vazquez a todos os coordenadores de programas, que as aulas da pós-graduação poderão

72

ser iniciadas em 28 de março de 2016, no prédio provisório da Unifesp (Campus Macedo). Foi

73

deliberado que a Câmara solicitaria esclarecimentos adicionais à direção acadêmica referentes a quais

74

estruturas mínimas estariam disponíveis no campus provisório para início das aulas da pós-graduação.

75

Sétimo Ponto de Pauta: Comitê de Ética e Pesquisa: A Profa. Maria Rita de Almeida Toledo sugeriu

76

a criação de uma subcomissão interna à EFLCH para avaliar previamente os projetos de pesquisa dos

77

alunos dos programas antes que eles (os alunos) submetam ao Comitê de Ética em Pesquisa da

78

Unifesp seus projetos para análise e apreciação. Foi deliberado que o Prof. Sandro Luis e o Prof.

79

Bruno Konder serão os responsáveis por levar ao conhecimento da Pró Reitoria de Pós-Graduação da

80

Unifesp a proposta de criação dessa subcomissão. Além disso, foi sugerido convite à Profa. Edna

81

Martins, docente da EFLCH e membro do Comitê de Ética e Pesquisa, para participar de uma reunião

82

da Câmara. O Prof. Markus pediu aos coordenadores que conversem com docentes que poderiam

83

integrar o Comitê, a fim de aumentar a representatividade de docentes das ciências humanas e sociais

84

no referido órgão. Oitavo Ponto de Pauta: Homologação da coordenação do PPG em Educação: Foi

85

homologado o nome do Prof. Luis Carlos Novaes como coordenador do Programa de Pós-Graduação

86

em Educação. O coordenador empossado indicou como vice coordenadora a Profa. Jerusa Vilhena de

87

Moraes. Nono Ponto de Pauta: Trancamento de matrícula: Foram homologados os pedidos de

88

trancamento de matricula das alunas Mariana Bar Kusano e Raphaela Silva de Oliveira, regularmente

89

matriculadas no PPG em Filosofia, por um período de 12 (doze) meses, a contar de 01/04/2016.

90

Décimo Ponto de Pauta: Desligamento de alunos: Foram homologados os desligamentos

91

encaminhados pelo PPG em Educação dos alunos José Costa Lima Filho, Luciana da Rocha Romero

92

Camargo e Cesar Augusto Sinicio Marques. Décimo Primeiro Ponto de Pauta: Descredenciamento

93

da Profa. Stella Maris Scatena Villadarga do PPG em História: Foi homologado o pedido de

94

descredenciamento da Profa. Stella Maris Scatena Villadarga do PPG em História. Décimo Segundo

95

Ponto de Pauta: Descredenciamento da Profa. Monica Carolina Miranda do PPG em Educação e

96

Saúde: Foi homologado o pedido de descredenciamento da Profa. Monica Carolina Miranda do PPG

97

em Educação e Saúde. Décimo Terceiro Ponto de Pauta: Homologação de proposta de banca

98

apresentada pelo PPG em Letras: Foi homologada a proposta de banca de defesa de mestrado do

99

aluno Felipe de Souza Costa, orientando do Prof. Sandro Luis da Silva. Décimo Quarto Ponto de

100

Pauta: Aprovação de pedido de ingresso em estágio de pós-doutorado: Foi homologado o pedido de

101

ingresso em estágio de pós-doutorado da pesquisadora Reinildes Dias, sob supervisão do Prof. Dr.

102

Orlando Vian Junior. Décimo Quinto Ponto de Pauta: PAD: Profa. Maria Rita de Almeida Toledo
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103

solicitou à Câmara e Pós-Graduação da EFLCH a transferência da supervisão do estágio de docência

104

dos alunos do Programa de Pós-Graduação em História da Comissão PAD para a comissão de bolsas

105

do próprio programa. Foi deliberado que todos os coordenadores fariam esta mesma consulta junto a

106

seus programas a fim de, na próxima reunião da Câmara, haver deliberação conjunta sobre o tema.

107

Décimo Sexto Ponto de Pauta: Nomenclatura de Diplomas: Foi apresentado o anteprojeto de

108

resolução sobre expedição de diplomas com nova nomenclatura de grau, encaminhado às Câmaras de

109

Pós-Graduação e Pesquisa pela Pró Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Unifesp. Foi deliberado

110

que a Câmara aguardará a aprovação do regulamento interno do PPG em Letras para, conjuntamente,

111

enviar à Pró Reitoria de Pós-Graduação todas as versões vigentes e aprovadas dos regulamentos

112

internos dos Programas de Pós-Graduação da EFLCH já com as nomenclaturas pretendidas por cada

113

PPG. Nada mais havendo a acrescentar, eu, Douglas Felisbino Barbosa, na qualidade de servidor da

114

Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa da EFLCH-Unifesp, lavrei a presente ata. Guarulhos, 24 de

115

março de 2016.

116

Markus Volker Lasch

117

Bruno Konder Comparato

118

Maria Rita de Almeida Toledo

119

Jerusa Vilhena de Moraes

120

Rosário Silvana Gena Lugli

121

Sandro Luis da Silva

122

Antônio Simplicio de Almeida Neto

123

Mauro Luis Rovai,

124

Jens Michael Baumgarten

