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1

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

2

EFLCH - UNIFESP REALIZADA EM 07/12/2016

3
4

Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, com início às 9h, na sala 211 do

5

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

6

Claudemir Roque Tossato, Prof. Bruno Konder Comparato, Profa. Mariana Martins Villaça, Prof.

7

Luiz Carlos Novaes, Prof. Sandro Luis da Silva e a representante de discentes Kathleen Ferreira

8

Ângulo. Ausência justificada: Profa. Cláudia Lemos Vóvio, Prof. Antônio Simplício de Almeida

9

Neto e Prof. Mauro Luiz Rovai. Com a palavra, Prof. Markus apresentou a ordem do dia: Informes;

10

Pontos de pauta: 1) Aprovação de atas; 2) Credenciamento e recredenciamento de docentes; 3)

11

Ingresso em estágio de Pós-Doutorado; 4) Desligamento de aluno; 5) Afastamento do vice-

12

coordenador da Câmara; 6) Balanço das ações em 2016 e prospectivas para 2017. Informes: Prof.

13

Markus informou que a servidora Daniela Gonçalves, secretária do PPGF, entrará em período de

14

licença maternidade a partir de janeiro de 2017. Informou que a diretoria acadêmica do campus,

15

assim como a Pró Reitoria de Gestão com Pessoas foram notificadas sobre a necessidade de pessoal

16

para a secretaria de pós-graduação da EFLCH, já defasada pela ausência de servidores. As instâncias

17

responsáveis continuarão sendo notificadas. Com a palavra, Douglas Felisbino, servidor da Câmara,

18

solicitou aos coordenadores que reiterassem junto aos docentes de seus programas e as suas

19

secretarias sobre a importância do cumprimento dos prazos para encaminhamento de propostas de

20

bancas de defesa. O prazo estipulado pela Câmara para apreciação, aprovação, registro e envio para

21

homologação do CPGPq de propostas de bancas examinadoras de dissertações e teses é de 45 dias no

22

mínimo, antes da data pretendida de realização da defesa. Com a palavra, Prof. Markus Lasch

23

informou que as atas das reuniões da Câmara do dia 29 de julho e 20 de outubro (ano 2016) seriam

24

redigidas e distribuídas eletronicamente para apreciação e aprovação. Ainda com a palavra, Prof.

25

Markus informou que durante sua última reunião com a equipe da Secretaria de Relações

26

Internacionais, ocasião em que estavam, também, presentes Prof. Jens Baumgarten, Profa. Renata

27

Philippov e o Prof. Daniel Campos de Carvalho, foram discutidas intenção e disposição para se levar

28

adiante a discussão sobre a criação de uma cátedra na Unifesp, com vistas à integração que estabeleça

29

e estreite os laços de colaboração com o Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de

30

Salamanca. Contudo, é preciso que se discuta qual a disposição da Universidade de Salamanca,

31

inclusive no que se refere a contrapartida financeira para desenvolvimento do projeto. Prof. Markus

32

informou que haverá novo encontro com a SRI no momento em que a Reitoria de Unifesp

33

disponibilizar maiores informações sobre o assunto. Primeiro ponto de pauta: Aprovação de atas:

34

Foram aprovadas as atas das reuniões realizadas em 21/07/2016 e 22/09/2016. Segundo ponto de

Fls.

2

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

35

pauta: Credenciamento e recredenciamento de docentes: Foi aprovado o pedido de credenciamento

36

pleno da Profa. Marta Denise da Rosa Jardim no PPG em História da Arte. Foram aprovados os

37

pedidos de recredenciamento dos (as) professores (as) Mariana Martins Villaça (PPH em História),

38

Maria Angélica Pedra Minhoto, Vanessa Dias Moretti, Lucila Maria Pesce de Oliveira, Alexandre

39

Filordi de Carvalho, Marieta Gouvêa de Oliveira Penna, Célia Maria Benedicto Giglio, Daniel Revah,

40

Marian Ávila de Lima e Dias, Odair Sass, Luiz Carlos Novaes, Claudia Panizzolo, Cláudia Barcelos

41

de Moura Abreu, Daniela Finco e Marcos Cézar de Freitas (PPG em Educação). Terceiro ponto de

42

pauta: Ingresso em estágio de Pós-Doutorado: Foi aprovada a solicitação de estágio pós-doutoral no

43

PPG em Educação da pesquisadora Profa. Dra. Tânia Maria Rechia Schroder, sob supervisão da

44

Profa. Dra. Cláudia Barcelos de Moura Abreu, a iniciar-se em dezembro deste ano. Quarto ponto de

45

pauta: Desligamento de aluno: Foi homologado o desligamento de Marcelo Henrique Marcelino

46

Trindade do PPG em Filosofia. O motivo de desligamento, segundo ofício encaminhado pela CEPG

47

do Programa à Câmara, refere-se ao não cumprimento dos prazos estipulados para realização do

48

exame de qualificação e não preenchimento dos requisitos para realização do exame. Quinto ponto

49

de pauta: Afastamento do vice-coordenador da Câmara: Prof. Markus Lasch informou que o Prof.

50

Jens Michael Baumgarten estará afastado internacionalmente até 31 de maio de 2017, logo,

51

impossibilitado de exercer a vice-coordenação da Câmara de Pós-Graduação. Foi deliberado, por

52

unanimidade, que não haverá indicação de vice-coordenador substituto. Sexto ponto de pauta:

53

Balanço das ações em 2016 e prospectivas para 2017: Sobre Diplomas: O pedido de revisão de

54

nomenclatura dos títulos atribuídos aos egressos dos Programas de Pós-Graduação em Filosofia,

55

Ciências Sociais, História, Educação, Letras e História da Arte foi acatado pela Pró-Reitoria de Pós-

56

Graduação e Pesquisa da UNIFESP. Com a publicação da portaria n° 003, de 26 de outubro de 2016

57

os alunos egressos dos PPG em Filosofia, Ciências Sociais, História, Educação, Letras e História da

58

Arte, que tiveram seus títulos obtidos a partir do dia seguinte à reunião do Conselho de Pós-

59

Graduação e Pesquisa de 25 de outubro de 2016 receberão, respectivamente, os títulos de Mestre em

60

Filosofia/ Doutor em Filosofia, Mestre em Ciências Sociais, Mestre em História, Mestre em

61

Educação, Mestre em Letras e Mestre em História da Arte. Os pedidos de diplomas enviados à Pró-

62

Reitoria de Pós-Graduação a partir da data de publicação da portaria n° 003 serão registrados e

63

impressos com as titulações atualizadas. Diplomas emitidos com a nomenclatura anterior do título

64

poderão ser atualizados mediante apostilamento solicitado pelo pós-graduado por meio da Câmara de

65

Pós-Graduação. Cabe registrar que o Programa de Pós-Graduação em Educação e Saúde na Infância e

66

Adolescência não solicitou alteração das nomenclaturas dos títulos atribuídos aos egressos do

67

programa, permanecendo, como expresso na portaria n° 003, Mestre em Ciências/ Doutor em

68

Ciências, Sobre PAD: Prof. Markus Lasch reiterou que a Câmara, ao longo de 2016, levou ao
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69

conhecimento da Pró-Reitoria de Pós-Graduação a necessidade de discussão sobre obrigações

70

inerentes ao estágio docência do Programa de Aperfeiçoamento Didático, não mais aplicáveis a partir

71

do fim do Programa Reuni. Frisou que a questão está encaminhada, que a expectativa é de que

72

futuramente cada programa, através de suas comissões de bolsa, se aproprie inteiramente da condução

73

do PAD e que em 2017, com a iminente revisão do Regimento Geral da UNIFESP e,

74

consequentemente, revisão do Regimento Geral de Pós-Graduação, a questão não poderá deixar de

75

ser considerada. Sobre o IV Colóquio de Humanidades: Prof. Markus lamentou a não realização do

76

IV Colóquio de Humanidades no mês de novembro em função da ocupação do campus da EFLCH e

77

propôs a realização do evento durante o primeiro semestre de 2017, possivelmente entre os meses de

78

março e abril, exatamente nos moldes em que havia sido planejado. A proposta foi aceita com

79

unanimidade. Prof. Markus colocou-se então à disposição para restabelecer contato com os

80

convidados que poderiam compor as mesas de debate. Sobre validade do prazo de credenciamento:

81

A orientação da Câmara de Pós-Graduação sobre o prazo de validade de credenciamento pleno de

82

docentes em Programas de Pós-Graduação da EFLCH, advinda, ainda, da gestão anterior, indica que

83

a validade do credenciamento é de 4 anos, embora, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UNIFESP

84

estabeleça o prazo de 3 anos para qualquer Programa de Pós-Graduação da Unifesp. Foi acordado que

85

essa questão deverá ser levada adiante para discussão. Com a palavra, Prof. Luiz Carlos Novaes

86

apontou que o prazo ideal deve ser aquele que entre em consonância com a periodicidade da

87

avaliação quadrienal da CAPES, ou seja, 4 anos. Sobre tabela de pontuação para credenciamento

88

e Comitê de Ciências Humanas e Sociais: Foi exposta a necessidade da realização de uma reunião

89

junto ao Comitê de Ciências Humanas e Sociais da UNIFESP para discussão das tabelas de

90

pontuação de produção acadêmica; os membros presentes solicitaram intervenção da Câmara nesse

91

propósito. Prof. Markus informou que já havia solicitado à presidência do Comitê a realização de

92

reunião mas que em nome dos Programas de Pós-Graduação da EFLCH faria nova solicitação. Caso

93

não haja perspectiva de agendamento de reunião do Comitê até março de 2017, a Câmara enviará

94

ofício de solicitação à Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Sobre Livre Docência: Prof. Markus

95

informou que a sua solicitação de pedido de reunião junto a Pró-Reitoria de Pós-Graduação para

96

tratar a respeito de questões relativas a fluxos e prazos do cronograma de Livre Docência não foi

97

atendida. Mencionou que o cronograma sobre LD 2017 já está publicado e que os fluxos internos à

98

EFLCH para realização do concurso precisam ser definidos. Caberá discussão futura sobre a questão.

99

Publicidade das atividades da Pós-Graduação: Prof. Markus informou que as datas das bancas,

100

assim como composição da comissão julgadora e local das defesas têm sido publicadas nos murais da

101

EFLCH, aumentando a visibilidade das atividades dos programas. Solicitou, também, aos

102

coordenadores que peçam a seus secretários que respondam às solicitações da Câmara sobre as
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103

dificuldades cotidianas enfrentadas com a manipulação das páginas dos Programas em função de

104

dificuldade de apoio em TI. Reiterou que as páginas dos Programas são componentes avaliados pela

105

Capes e que é preciso o mapeamento de dificuldades elementares a fim de se cobrar apoio do setor de

106

tecnologia da informação. Sobre revistas acadêmicas: A construção e consolidação de uma rede de

107

apoio às publicações impressas e eletrônicas da EFLCH é umas das prioridades para o triênio. Nesse

108

sentido as demandas sobre o tema deverão ser incisivamente levadas a Pró-Reitoria de Pós-

109

Graduação, almejando, inclusive, apoio financeiro para implementação de uma estrutura editorial.

110

Sobre verba PNPD: Prof. Markus informou que, segundo dados da direção administrativa do

111

campus, houve devolução de saldo de verba de pesquisadores bolsistas do Programa Nacional de Pós-

112

Doutorado da Capes vinculados à Programas de Pós-Graduação da EFLCH. Solicitou, apenas, que os

113

pesquisadores fossem notificados para que no próximo ano o planejamento do uso da verba seja, na

114

medida do possível, otimizado. Sobre calendário de reuniões: Foi acordado que a primeira reunião

115

ordinária da Câmara de Pós-Graduação será realizada em 16 de fevereiro de 2017. Nada mais

116

havendo a acrescentar, eu, Douglas Felisbino Barbosa, servidor lotado na Câmara de Pós-Graduação

117

e Pesquisa da EFLCH, lavrei a presente ata. Guarulhos, 07 de dezembro de 2016.

118
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Markus Volker Lasch
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