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1

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

2

EFLCH REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2017

3
4

Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, com início às 10h, na sala 211

5

do prédio acadêmico da EFLCH, reuniram-se os membros da Câmara, Prof. Fernando Atique, Prof.

6

Claudemir Roque Tossato, Prof. Bruno Konder Comparato, Profa. Andréa Slemian, Profa. Mariana

7

Martins Villaça, Prof. Luiz Carlos Novaes, Prof. José Geraldo Costa Grillo e Prof. Antônio Simplício

8

de Almeida Neto. Ausências justificadas: Profa. Denise de Micheli, Prof. Sandro Luis da Silva, Prof.

9

Mauro Rovai, Prof. Jens Michael Baumgarten e Profa. Marcia Aparecida Jacomini. Com a palavra,

10

Prof. Fernando Atique abriu a reunião informando que ocorre na Pró-Reitoria de Pós-Graduação,

11

neste mesmo horário, reunião entre coordenadores de Câmara e Prof. Esper Abrão Cavalheiro. Sua

12

ausência justifica-se pela impossibilidade de adiamento da reunião da Câmara, dada importância da

13

pauta. Frisou, também, a necessidade de indicação urgente de um nome para a vice coordenação da

14

Câmara dada a agenda de compromissos que requerem presença da coordenação. Reiterou aos

15

coordenadores de Programas para conversarem com seus respectivos vices a fim de um nome ser

16

indicado para o cargo até fevereiro de 2018. Prof. Luiz Novaes informou que consultará a Profa.

17

Marcia Jacomini, orientadora permanente do PPGE e suplente de representante de pesquisador desta

18

Câmara, sobre sua disponibilidade em assumir o cargo após o retorno de seu afastamento

19

internacional. Sobre crachás, Prof. Fernando informou que a Câmara confeccionou e distribuiu para

20

as secretarias dos PPGs as carteirinhas estudantis dos alunos de mestrado e doutorado ingressantes de

21

2017. Informou que haverá prioridade para confecção dos crachás dos alunos ingressantes de 2018 e

22

que retroativamente, de acordo com disponibilidade de material, os pós-graduandos ingressantes dos

23

anos anteriores serão atendidos. Com relação ao congresso acadêmico, Prof. Fernando informou que

24

a Direção Acadêmica realizou reunião com as chefias de departamento, CPA, Câmara de Graduação e

25

Pós-Graduação para tratar de questões inerentes à organização do evento. Relembrou aos presentes

26

que a edição 2018 do congresso, a ser realizada nos dias 11 e 12 de junho, ocorrerá de forma

27

descentralizada, sendo cada campi da Unifesp responsável pela organização das atividades locais.

28

Enquanto Pós-Graduação, Prof. Fernando sugeriu a realização de um micro encontro de pós-

29

doutorandos, concebido, planejado e executado de modo a favorecer o intercâmbio entre

30

pesquisadores e a circulação da produção científica dos pós-doutorandos ligados aos PPGs da

31

EFLCH. Sugeriu, também, que a condução da apresentação dos pôsteres dos alunos do Programa

32

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) seja realizada por alunos de Pós-Graduação e

33

pediu aos coordenadores para trazerem sugestões e propostas de atividades para o congresso. Sobre a

34

necessidade de providências junto à biblioteca do campus para que haja disponibilização pública dos
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35

exemplares impressos das dissertações e teses dos alunos egressos dos PPGs, atualmente

36

armazenados nas secretarias dos Programas, Prof. Fernando informou que levou a questão ao

37

conhecimento da Direção Acadêmica, frisando tratar-se de exigência da CAPES. Com a palavra,

38

Prof. Bruno Comparato sugeriu convidar o responsável pelo repositório digital da Unifesp para uma

39

reunião com a Câmara de Pós-Graduação uma vez que a publicação eletrônica das dissertações e

40

teses também não ocorre via biblioteca. Prof. Fernando informou que segundo o arquiteto do campus,

41

Sr. Pedro Rossetto, uma nova ata de registro de preços destinada à compra de armários deslizantes

42

está sendo confeccionada, instrumento que possibilitará, de acordo com disponibilização

43

orçamentária, aquisição de arquivos para as secretarias dos programas de pós-graduação. Sobre a

44

proposta de fluxograma para a secretaria de pós-graduação, Prof. Fernando informou que trata-se de

45

proposta visando a readequação de alguns fluxos executados pelos PPGs e Câmara, com intuito de

46

otimizar o trabalho da secretaria de pós-graduação. Tarefas como agendamento de defesas, depósito

47

dos exemplares, distribuição dos textos, agendamento de salas, marcação de transporte institucional e

48

demais tarefas protocolares, atualmente sob responsabilidade dos secretários dos PPGs, seriam

49

executadas por servidor a frente da Secretaria de Protocolo da Pós-Graduação, desonerando o

50

trabalho de secretários executivos para que possam desempenhar atividades específicas de apoio às

51

coordenações (reuniões, verba Proap, Sucupira, bolsas, etc.). Houve apresentação do fluxograma com

52

receptividade para com a proposta. No entanto, após discussão e análise dos possíveis impactos que a

53

nova dinâmica poderia acarretar ao cotidiano interno dos PPGs, ajustes à proposta se mostraram

54

necessários. Prof. Fernando reiterou que embora não haja servidor disponível para assumir

55

imediatamente as funções da Secretaria de Protocolo, as tarefas poderiam ser implementadas em

56

2018 com apoio de estagiário existente na secretaria de pós-graduação. Ainda discorrendo sobre

57

fluxos, Prof. Fernando novamente pediu aos coordenadores de Programas para darem prévia anuência

58

aos documentos confeccionados pelos secretários que necessitassem de sua assinatura enquanto

59

coordenador de Câmara. Solicitou que folhas de ponto, pedidos de férias, licença capacitação,

60

afastamentos e qualquer outro documento dos secretários de PPGs que necessitem de sua assinatura

61

recebam antecipadamente anuência das coordenações dos PPG. Enfatizou que a partir de 2018

62

somente assinará documentos que estiverem com a ciência prévia dos respectivos coordenadores.

63

Dispondo da discussão sobre reorganização de fluxos de trabalho e atividades de secretaria, Prof.

64

Luiz Novaes, em nome do PPGE, sugeriu a reorganização do espaço físico onde estão instaladas as

65

estações de trabalho dos secretários dos Programas de Pós-Graduação (sala 33 – arco). Propôs a

66

colocação de divisórias entre as mesas dos secretários de modo a preservar a integridade do espaço de

67

trabalho de cada servidor, minimizando interferências externas que possam causar prejuízo à

68

concentração do secretário durante a execução do trabalho, e também para permitir a privacidade
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69

necessária durante o atendimento aos docentes e aos alunos dos programas de pós-graduação. Com

70

relação a semana de acolhida aos pós-graduandos 2018, Prof. Fernando sugeriu a realização do

71

evento em março, com programação distribuída em três dias, das 9h e 12h e suspensão das aulas dos

72

PPGs. A prévia programação apresentada prevê a participação da Direção Acadêmica, de

73

representante da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, da Câmara de Pós-Graduação, apresentação dos

74

PPGs aos alunos, NAE, Biblioteca, Comitê de Ética em Pesquisa da Unifesp, palestra sobre conflitos

75

emocionais na pós-graduação e debates abertos entre alunos veteranos e ingressantes. Prof.

76

Fernando, inclusive, solicitou possíveis nomes para condução da palestra cujo tema abordará o tema

77

conflitos emocionais. Por fim, foi acordado que o evento será realizado entre 13 e 15 de março, das

78

9h às 12h e que esta discussão será retomada na primeira reunião da Câmara de 2018. Pontos de

79

Pauta: 1) Aprovação da ata da reunião ordinária de 16 de novembro de 2017; 2) Aprovação do

80

regulamento interno do Programa de Pós-Graduação em História; 3) Tabela de pontuação para

81

(re)credenciamento do PPG em História; 4) Homologação da nova coordenação do PPG em Letras;

82

5) Credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de docentes; 6) Desligamento de

83

discentes; 7) Pedidos de ingresso em estágio de Pós-Doutorado; 8) Matricula de aprovados em

84

processo seletivo sem documento de ensino superior concluído; 9) Recurso apresentado à Câmara:

85

sobre extinção da linha de pesquisa no PPGHA; 10) Criação de Comitê de Ética para Humanidades

86

na EFLCH; 11) Calendário de reuniões da Câmara em 2018. Primeiro ponto de pauta: Aprovação

87

da ata da reunião ordinária de 16 de novembro de 2017: ata aprovada sem ressalvas. Segundo ponto

88

de pauta: Aprovação do regulamento interno do Programa de Pós-Graduação em História:

89

Regulamento aprovado; a Câmara enviará o documento para apreciação do Comitê Técnico em

90

Ciências Humanas e Sociais da Unifesp. Terceiro ponto de pauta: Tabela de pontuação para

91

(re)credenciamento do PPG em História: Tabela aprovada; a nova tabela será encaminhada para

92

apreciação do Comitê Técnico em Ciências Humanas e Sociais da Unifesp. Quarto ponto de pauta:

93

Homologação da nova coordenação do PPG em Letras: foi homologado o nome da Profa. Dra.

94

Francine Fernandes Weiss Ricieri para o cargo de coordenadora do PPG em Letras, com início da

95

gestão a partir de março de 2018. Quinto ponto de pauta: Credenciamento, recredenciamento e

96

descredenciamento de docentes: Foram homologados os pedidos de credenciamento dos professores

97

Cláudia Lemos Vóvio, Emerson Izidoro dos Santos, Itale Luciane Cericato e Maria Rita de Almeida

98

Toledo no PPG em Educação. Tais pedidos foram aprovados ad referendum pela Câmara de Pós-

99

Graduação no mês de outubro e encaminhados para homologação do CPGPq na reunião de

100

26/10/2017. Foram homologados os pedidos de recredenciamento dos professores Marcelo Silva de

101

Carvalho (PPGF), Jamil Ibrahim Iskandar (PPGF), Jacira de Freitas (PPGF), Olgária Chain Feres

102

Matos no (PPGF), Denilson Botelho de Deus (PPGH), Samira Adel Osman (PPGH), Sueli Salles
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103

Fidalgo (PPGES – ME/DO), Maria Célia Leme da Silva (PPGES – ME/DO) e Cleber Santos Vieira

104

(PPGES – ME). Tais pedidos foram aprovados ad referendum pela Câmara de Pós-Graduação no mês

105

de novembro e encaminhados para homologação do CPGPq na reunião de 30/11/2017. Na data de

106

hoje foram homologados os pedidos de recredenciamento dos professores Alexandre Pianelly Godoy

107

(PPGH), Andréa Slemian (PPGH), André Roberto de Arruda Machado (PPGH), Markus Volker

108

Lasch (PPGL) e Fernanda Miranda Cruz (PPGL). Foram, também, aprovados os pedidos de

109

credenciamento dos professores Janderson Lemos de Souza (PPGL) e Gilberto da Silva Francisco

110

(PPGH). Foi aprovado, ainda, o descredenciamento do Prof. Denilson Soares Cordeiro do PPG em

111

Educação. Tais aprovações serão encaminhadas para homologação do CPGPq da Unifesp na reunião

112

de dezembro de 2017. Sexto ponto de pauta: Desligamento de discentes: Foi homologado o

113

desligamento de Gregory Gallo (PPGH), Carolina Silva de Souza Cruz (PPGF), Vivian Silva dos

114

Santos (PPGF), Leandro Gabriel Valença de Macedo (PPGF), Guilherme Maffei Leão (PPGL),

115

Tatiane Alves da Costa (PPGL) e José Marcos de Carvalho Santos (PPGE). Sétimo ponto de pauta:

116

Pedidos de ingresso em estágio de Pós-Doutorado: Aprovado o ingresso de Danielle Manoel dos

117

Santos Pereira em estágio de Pós-Doutorado junto ao PPG em História da Arte, sob supervisão do

118

Prof. Dr. Luiz Tavares Pereira e de Rivaldo Capistrano de Souza Júnior, junto ao PPG em Letras, sob

119

supervisão da Profa. Dra. Vanda Maria da Silva Elias. Oitavo ponto de pauta: Matricula de

120

aprovados em processo seletivo sem documento de ensino superior concluído: Prof. Fernando expôs

121

questão trazida pela Direção Acadêmica à coordenação da Câmara sobre candidato aprovado em

122

processo seletivo para ingresso em Programa de Pós-Graduação da EFLCH que não possui

123

documento comprobatório de ensino superior concluído (colação de grau realizada). Foi esclarecido

124

que a matrícula dos aprovados em processos seletivos para ingresso no mestrado e/ou doutorado é

125

efetivada mediante a comprovação de conclusão de curso superior pelo candidato convocado para

126

matrícula, além de outros documentos exigidos de acordo com o edital de seleção do Programa. A

127

comprovação de conclusão de curso superior pode ser realizada através da apresentação de dois

128

documentos: cópia do diploma de conclusão de curso de graduação ou cópia do certificado de colação

129

de grau realizada enquanto o diploma de graduação não for expedido pela instituição de ensino.

130

Diante do exposto, os membros da Câmara entenderam que caberá a cada PPG lidar internamente

131

com a questão caso ela seja apresentada à secretaria do PPG por candidato aprovado para ingresso na

132

Pós-Graduação que não possui documentação comprobatório de conclusão de curso com colação de

133

grau realizada. Nono ponto de pauta: Recurso apresentado à Câmara: sobre extinção da linha de

134

pesquisa no PPGHA: Em atendimento ao recurso encaminhado à Câmara de Pós-Graduação e

135

Pesquisa da EFLCH no dia 30 de novembro de 2017 pelos professores doutores Carolin Overhoff

136

Ferreira e Osvaldo Fontes Filho, os membros presentes tomaram ciência do teor do recurso. Cumpre
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137

informar que a Câmara compreendeu as demandas apresentadas como de fundo didático e

138

organizacional, cabendo a discussão das demandas apresentadas no âmbito da CEPG do PPGHA. A

139

Câmara também compreendeu que tal discussão deverá ser feita após a devolutiva do APCN

140

recentemente encaminhado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Unifesp à CAPES.

141

Décimo ponto de pauta: Criação de Comitê de Ética para Humanidades na EFLCH: Antes da

142

deliberação sobre este ponto, Prof. Antônio Simplício tomou a palavra e expôs brevemente o teor da

143

reunião realizada com Prof. Miguel Jorge, coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da

144

Unifesp/Hospital São Paulo, agendada para tratar de questões inerentes à submissão de projetos de

145

pesquisas ao CEP UNIFESP pelos alunos do Programa ProfHistória. Questões sobre prazo para

146

recebimento do parecer e avaliação dos projetos pelo sistema CEP/CONEP à luz da resolução CNS n°

147

510/16 foram esclarecidos na ocasião do encontro. Sobre a iniciativa de descentralização da avaliação

148

dos projetos de pesquisa submetidos pelos pesquisadores da área de humanidades ao CEP/UNIFESP,

149

esta foi recebida com entusiasmo e vista como estímulo para o fortalecimento da autonomia da

150

Escola. Contudo, diante da conjuntura atual, em que não há previsão de chegada de novos servidores

151

para o desempenho das atividades que se farão necessárias, foi unanime o entendimento de que nesse

152

momento não há condições de fomentar a criação de um comitê de ética para as humanidades no

153

campus da EFLCH. Décimo primeiro ponto de pauta: Calendário de reuniões da Câmara em 2018:

154

Ficou definido que as reuniões da Câmara de Pós-Graduação serão realizadas na terceira semana do

155

mês vigente, às quintas-feiras, pela manhã. Nada mais havendo a acrescentar, eu, Douglas Felisbino

156

Barbosa, servidor técnico administrativo da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa da EFLCH, lavrei a

157

presente ata. Guarulhos, 14 de dezembro de 2017.

158

Fernando Atique

159

Andréa Slemian

160

Antônio Simplício de Almeida Neto

161

Bruno Konder Comparato

162

Claudemir Roque Tossato

163

José Geraldo Costa Grillo

164

Luiz Carlos Novaes

165

Mariana Martins Villaça

