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

2

EFLCH - UNIFESP REALIZADA EM 29/07/2016

3
4

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

5

do campus da EFLCH, reuniram-se o Prof. Markus Volker Lasch, Profa. Angela Brandão, Prof. Jens

6

Michael Baumgarten, Profa. Cynthia Andersen Sarti e Profa. Olgária Chain Feres Matos. Com a

7

palavra, Prof. Markus apresentou o ponto de pauta único a ser discutido: Projetos Institucionais de

8

Pesquisa UNIFESP e Projetos Temáticos Fapesp. Prof. Markus Lasch iniciou a reunião agradecendo

9

a disponibilidade dos membros presentes, informando que o convite também se estendera a

10

pesquisadores seniores vinculados aos diversos Programas de Pós-Graduação da EFLCH. Devido a

11

conflitos de agendas, muitos justificaram a ausência. Explicou que a reunião fora organizada com o

12

intuito de debater, junto a professores titulares e pesquisadores seniores desta Escola, questões

13

relativas ao desenvolvimento de Projetos Institucionais de Pesquisa na UNIFESP e Projetos

14

Temáticos que pudessem ser submetidos à apreciação da FAPESP. Prof. Markus esboçou

15

previamente um panorama geral da temática ao referir-se a conversas de autoridades da União

16

Europeia e da Diretoria da Fapesp, entre outros, que suscitaram na Reitoria e na Pró Reitoria de Pós-

17

Graduação e Pesquisa o intuito de fortalecer a pesquisa coletiva dentro da instituição. Esta convicção

18

traduziu-se na carta que integra essa ata como anexo, e em resposta a ela, a confecção do ofício

19

enviado pela Câmara a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, apresentando temas de interesse sugeridos por

20

docentes para desenvolvimento de pesquisas, após consulta a comunidade acadêmica. No entanto,

21

Prof. Markus ponderou que o número de temas sugeridos se mostrou demasiadamente grande na

22

medida que seis temas abrangentes já haviam sido delimitados e campi e áreas de saber haviam se

23

juntado em torno deles. Nesse sentido, explicou que a proposta inicial desta reunião seria pensar em

24

um ou dois projetos que, coordenados por professor (es) titular (es), pesquisador (es) sênior (es) ou

25

especialista(s) com larga experiência de pesquisa na temática e agregando número significativo de

26

pesquisadores da EFLCH e dos demais campi da UNIFESP, pudessem oferecer a contribuição das

27

humanidades no processo. Esclareceu que a questão dos projetos temáticos Fapesp sobrepõe-se

28

parcialmente a esse assunto, na medida em que também é meta que haja mais projetos dessa natureza,

29

integrados ou liderados pela UNIFESP, a serem submetidos à agência. Nesse contexto, o IV Colóquio

30

de Humanidades, organizado pela Direção Acadêmica em parceira com as Câmaras de Pós-

31

Graduação, Graduação e Extensão, previsto para realização nos dias 7 e 8 de novembro, mostrou-se

32

oportuno não apenas para que a Câmara pudesse contribuir em conteúdo, mas, também, oportunidade

33

para ampliar o debate junto a comunidade acadêmica sobre a questão da pesquisa coletiva nas

34

humanidades. Assim, foram sugeridos possíveis formatos de contribuição da Pós-Graduação para o
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35

evento, estendendo os objetivos desta reunião. Foi acordado a organização de uma mesa de debate no

36

período da manhã, ocasião em que dois convidados poderiam, por exemplo, argumentar de forma

37

crítica sobre a questão da pesquisa coletiva nas ciências humanas (avaliações e perspectivas). Profa.

38

Cynthia Sarti e Profa. Olgária Matos se disponibilizaram a participar e a conduzir o debate desta

39

mesa, no dia 7 de novembro. Prof. Markus se dispôs a contatar o Prof. Márcio Seligman da

40

Universidade Estadual de Campinas, convidando-o para participação da mesa. No período da tarde

41

foi acordado a abordagem de discussão e deliberação sobre projetos de pesquisa institucionais, e a

42

apresentação dos grupos de pesquisa da EFLCH seguida de debate sobre êxitos e dificuldades na

43

criação e manutenção destes grupos. Nada mais havendo a acrescentar, eu, Douglas Felisbino

44

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

45

Guarulhos, 29 de julho de 2016.
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