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1

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

2

EFLCH REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2017

3
4

Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, com início às 10h, na sala

5

206 do campus da EFLCH, reuniram-se os membros da Câmara, Prof. Fernando Atique, Prof.

6

Claudemir Roque Tossato, Profa. Andréa Slemian, Prof. Luiz Carlos Novaes, Prof. José Geraldo

7

Costa Grillo e Prof. Antônio Simplício de Almeida Neto. Ausências justificadas: Profa. Denise de

8

Michele, Profa. Maria Sylvia Vitalle, Prof. Jens Baumgarten, Prof. Sandro Luis da Silva, Prof.

9

Orlando Vian Junior, Prof. Mauro Rovai. Com a palavra, Prof. Fernando Atique apresentou a ordem

10

do dia: informes; Pontos de Pauta: 1) Aprovação da ata da reunião ordinária de 21/09/2017 e da ata

11

da reunião extraordinária de 26/09/2017; 2) Aprovação de pedidos de ingresso de pesquisadores em

12

estágio de pós-doutorado; 3) Desligamento de discentes; 4) Apreciação de recurso do PPGHA sobre

13

desligamento de discente; 5) RTI FAPESP 2014, 2015 e 2017; 6) Avaliação da proposta de revisão

14

dos artigos 2°, 35°, 46° e 60° do Regimento interno do PPG em História da Arte. Com a palavra,

15

Prof. Fernando iniciou a reunião agradecendo a receptividade dos colegas para com a indicação de

16

seu nome para coordenação da Câmara e informou que concluirá o período de coordenação iniciado

17

em dezembro de 2015 pela gestão anterior, e que ao final de 2018 será necessário a realização de

18

nova eleição para o cargo. Prof. Luiz Novaes informou que o APCN de Doutorado do PPG em

19

Educação foi aprovado pelo CPGPq na reunião do dia 28 de setembro de 2017 e que a Pró-Reitoria

20

de Pós-Graduação dará o devido encaminhamento para a CAPES. Informou, também, que a

21

biblioteca do campus receberá o acervo do Centro do Professorado Paulista (CPP), composto por

22

materiais didáticos, periódicos educacionais e documentos oficiais sobre o sistema escolar paulista e

23

que no dia 29 de novembro será realizada cerimônia para celebrar a doação. Informou que a

24

biblioteca receberá, ainda, parte do acervo pessoal (cerca de 5000 livros) da Profa. Dra. Mirian Jorge

25

Warde, docente credenciada no PPG em Educação. Prof. José Grillo informou que o APCN do

26

Doutorado do PPG em História da Arte também fora aprovado pelo CPGPq da Unifesp. Prof.

27

Claudemir informou que o processo seletivo do PPG em Filosofia, ofertando 20 vagas para ingresso

28

no PPG no 1° semestre de 2018, está em andamento. Profa. Andréa Slemian informou que o PPG em

29

Educação cedeu três diárias da verba PNPD ao PPG em História. Agradeceu ao Prof. Luiz Novaes

30

pelo empréstimo e mencionou que em 2018, com a liberação da verba PROAP, o PPGH devolverá ao

31

PPGE o valor provisoriamente cedido. Novamente com a palavra, Prof. Fernando informou que a

32

Direção Acadêmica providenciará mobiliário para as salas destinadas às defesas de dissertações e

33

teses. Haverá aquisição de itens a fim de estruturar os espaços, conferindo a eles aspecto de mini

34

auditórios, com possibilidade de utilização em eventos de diversas naturezas, além das defesas. Sobre
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35

o I Encontro Unifesp de Pós-Doutores, Prof. Fernando esclareceu que a maneira que o evento foi

36

concebido causou, a princípio, estranhamento para a área de humanidades visto que não é prática dos

37

pesquisadores da área a apresentação de trabalhos em pôsteres. De todo modo, foi solicitado aos

38

coordenadores que reiterassem junto aos docentes de seus programas a importância da participação

39

dos pesquisadores de pós-doutorado no evento. Informou, também, que um levantamento quantitativo

40

realizado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação apontou a existência de 647 pesquisadores de pós-

41

doutorado atualmente vinculados aos PPGs da UNIFESP e que diante da discrepância entre número

42

de pesquisadores regularmente vinculados e número de inscritos no Encontro de Pós-Doutores

43

recomenda-se que os PPGs, junto aos docentes supervisores, verifiquem a situação dos pós-

44

doutorandos em seus PPGs, a fim de promover o encerramento formal de seus vínculos junto a

45

Unifesp, quando do término do estágio. Sobre o Congresso Acadêmico Unifesp 2018, a ser realizado

46

na EFLCH, Prof. Fernando informou que a Direção Acadêmica (DA) pretende criar uma comissão

47

para dar encaminhamento aos trabalhos inerentes ao evento, cuja composição terá representantes dos

48

PPGs. Informou, também, que fará sugestão à DA para a promoção de um micro encontro de pós-

49

doutores vinculados aos PPGs da EFLCH durante o Congresso. Em relação ao questionário para

50

avaliação interna dos PPGs, encaminhado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação no último dia 10 de

51

novembro pelos coordenadores de Programas, Prof. Antônio Simplício frisou que não foi

52

disponibilizado link para preenchimento e envio das informações referentes ao Programa

53

ProfHistória. Ainda assim, informou que o questionário foi respondido e enviado à Pró-Reitoria por

54

intermédio da Câmara. Prof. Fernando pontuará o ocorrido na próxima reunião dos coordenadores de

55

Câmara com Prof. Esper Abrão. Sobre o PAD, após breve relato dos coordenadores sobre como seus

56

Programas tem lidado com questões relacionadas à rotina do estágio docência, a Câmara solicitou aos

57

PPGs o encaminhamento de uma relação dos alunos que cumprem e/ou cumpriram estágio docência

58

em disciplinas da graduação durante o 2° semestre de 2017, independentemente do status da

59

disciplina perante a comissão PAD (aprovada, reprovada, devolvida, sem resposta, etc.). Tais dados

60

serão compilados pela Câmara a fim de novamente haver manifestação junto às instâncias

61

competentes, no tempo oportuno, sobre a necessidade de autonomia dos PPGs em relação à

62

organização e manutenção do estágio docência. Foi colocado, também, a dificuldade que egressos de

63

alguns programas tem encontrado no momento de requisitarem seus diplomas, em função da demora

64

no retorno do certificado de realização do estágio docência, enviado para assinatura do responsável

65

pela Comissão PAD. No intuito de liberar o encaminhamento da requisição de diploma do aluno

66

formado, que cumpriu estágio docência em disciplina previamente autorizada pela Comissão, mas

67

que ainda não possui a declaração de conclusão do estágio devidamente assinada, a Câmara aceitará

68

uma declaração de cumprimento do estágio docência, assinada pela coordenação do PPG, pelo
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orientador do aluno e pelo supervisor do estágio. A referida declaração será elaborada pela Câmara,

70

distribuída aos secretários de Programas de Pós-Graduação, e será aceita única e exclusivamente para

71

o fim de encaminhamento de solicitação de diploma. Houve, também, deliberação pela necessidade

72

de agendamento de reunião entre a Câmara e a presidência do PAD, a ser chamada para início de

73

2018. Em relação ao Regimento Geral de Pós-Graduação, Prof. Fernando informou que o CPGPq

74

nomeou uma comissão para revisão do Regimento Interno de Pós-Graduação da Unifesp e que a

75

Profa. Andrea Slemian integra o referido grupo. Com a palavra, Profa. Andrea mencionou que levará

76

como proposta, além daquelas já deliberadas pela Câmara na reunião do dia 26 de setembro de 2017,

77

alteração no artigo 98°, que trata dos créditos mínimos requeridos. Sua sugestão é de que esteja

78

reconhecido no texto a autonomia para cada Programa poder determinar a quantidade de créditos a

79

ser cumprida dentro do PPG, respeitando-se as diretrizes do Regimento Geral de Pós-Graduação. E

80

tendo em vista que em 2018 haverá necessidade de revisão dos regulamentos internos de todos os

81

PPGs, dado as iminentes alterações que serão realizadas no Regimento Geral, Prof. Fernando

82

solicitou aos coordenadores que procurem iniciar a análise dos regimentos internos de seus

83

Programas, a fim de agilizarem o reconhecimento dos pontos que precisarão de readequação. Sobre a

84

necessidade de um vice coordenador para a Câmara, Prof. Fernando solicitou aos coordenadores que

85

conversassem entre eles (e com seus respectivos vices) a fim de que um nome fosse indicado para a

86

função. Devido à agenda de reuniões com Direção Acadêmica, Congregação, CPGPq, Pró-Reitoria e

87

demais tarefas inerentes à rotina da Câmara, a nomeação de um vice coordenador se faz necessária de

88

forma premente. Sobre o recesso de final de ano, foi informado que não haverá expediente na

89

secretaria da Câmara durante os dez primeiros dias do mês de janeiro de 2018, por motivo de férias

90

dos servidores Janilton e Douglas. Não haverá alteração entre os dias 26 a 29 de dezembro. Durante

91

esse período a secretaria da Câmara funcionará normalmente. E com intuito da Câmara poder

92

informar à Direção Acadêmica sobre o funcionamento da Secretaria de Pós-Graduação durante a

93

semana de Natal e Ano Novo, respeitando-se a portaria n°24/2017 da Secretaria de Gestão com

94

Pessoas do Ministério do Planejamento e o comunicado da Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas da

95

Unifesp, foi solicitado aos coordenadores o envio, até o dia 30 de novembro, de informações sobre o

96

funcionamento das secretarias dos programas durante os período de 26 de dezembro a 29 de

97

dezembro de 2017 e de 02 de janeiro a 05 de janeiro de 2018. Por fim, Prof. Fernando informou que

98

no próximo dia 29 de novembro participará de reunião com Prof. Miguel Jorge, coordenador do

99

CEP/UNIFESP, para tratar de questões levantadas pelo Programa ProfHistória, e que proporá, por

100

ocasião do encontro, agendamento de futura reunião entre Câmara de Pós-Graduação e Comitê de

101

Ética em Pesquisa da Unifesp. Primeiro ponto de pauta: Aprovação da ata da reunião ordinária de

102

21/09/2017 e da ata da reunião extraordinária de 26/09/2017: Atas aprovadas sem ressalvas. Segundo
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103

ponto de pauta: Aprovação de pedidos de ingresso de pesquisadores em estágio de pós-doutorado:

104

Foram aprovados os pedidos de ingresso em estágio de pós-doutorado das pesquisadoras Katerina

105

Volcov e de Debora Cristina Jeffrey, sob supervisão, respectivamente, dos professores Marcos Cézar

106

de Freitas e Luiz Carlos Novaes, no âmbito do PPG em Educação, do pesquisador Marcos Tadeu

107

Fabris Gonçalves, sob supervisão do professor Jens Michael Baumgarten, junto ao PPG em História

108

da Arte, e de Camil Rosa da Silva, sob supervisão do professor Orlando Vian Junior, no âmbito do

109

PPG em Letras. Terceiro ponto de pauta: Desligamento de discentes: Foram homologados os

110

desligamentos de Raphaela Silva de Oliveira (PPGF-mestrado), Mariana Bar Kusano (PPGF-

111

doutorado) e Kathia Aline Candido (PPGL-mestrado). Todas as solicitações de desligamento partiram

112

dos próprios alunos, que manifestaram junto as secretarias de seus respectivos PPGs os pedidos de

113

cancelamento de matrícula. Quarto ponto de pauta: Apreciação de recurso do PPGHA sobre

114

desligamento de discente: A Câmara de Pós-Graduação apreciou o recurso apresentado pela Profa.

115

Dra. Carolin Overhoff Ferreira que contestava a decisão da CEPG do PPG em História da Arte pelo

116

desligamento de Marco Aurélio Fernández do PPG. O recurso foi aceito mediante o cumprimento da

117

condição: “que a defesa do aluno ocorra até finais de janeiro (conforme citado pela orientadora), e

118

que a entrega da dissertação cumpra os 45 dias de antecedência conforme regulamento desta

119

Câmara”. A deliberação da Câmara, em forma de parecer, será encaminhada à docente para ciência.

120

Quinto ponto de pauta: RTI FAPESP 2014, 2015 e 2017: Prof. Fernando reiterou que a FAPESP

121

disponibiliza anualmente à instituição uma verba de Reserva Técnica Institucional (RTI) e que o

122

valor da RTI refere-se a projetos de pesquisa contratados pela FAPESP no ano anterior. Sobre a

123

inexistência de verba RTI 2014 para o campus Guarulhos, Prof. Fernando esclareceu que, segundo à

124

divisão de Fomento da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, os recursos outorgados pela FAPESP a

125

pesquisadores da EFLCH em 2013 geraram uma RTI (2014) inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais),

126

razão pela qual o campus não foi contemplado na distribuição do montante total gerado para a

127

Unifesp. No entanto, a Pró Reitoria de Pós-Graduação, via divisão de fomento, adquiriu para a

128

Câmara de Pós-Graduação da EFLCH, em 2014, um notebook SAMSUNG, um microcomputador de

129

mesa DELL e uma impressora multifuncional HP, aparelhando a secretaria a fim de contemplar o

130

campus naquele ano. Sobre a verba RTI 2015, no valor de R$ R$ 6.719,08, Prof. Fernando informou

131

que o processo de compra dos equipamentos para os quais a Câmara anteriormente deliberou

132

aquisição, está em trâmite. Quanto à verba de 2017, no valor de R$ 10.000,00, informou que o valor

133

poderá, também, ser destinado à aquisição de equipamentos eletrônicos para montagem das salas de

134

vídeo/web conferência no campus, estruturando salas multiusuários que poderão ser compartilhados

135

entre todos os PPGs e utilizados para realização de palestras, minicursos, reuniões, conferências,

136

favorecendo o desenvolvimento de projetos multi campi, destinação apoiada pelos coordenadores
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137

presentes. Sexto ponto de pauta: Avaliação da proposta de revisão dos artigos 2°, 35°, 46° e 60° do

138

Regimento interno do PPG em História da Arte: Aprovado. Foi acordado que a próxima reunião da

139

Câmara será realizada no dia 14 de dezembro de 2017, às 10h, e que em janeiro de 2018 não haverá

140

reunião ordinária. Nada mais havendo a acrescentar, eu, Douglas Felisbino Barbosa, servidor da

141

Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa da EFLCH, lavrei a presente ata. Guarulhos, 16 de novembro

142

de 2017.

143
144

Prof. Dr. Fernando Atique

145

Prof. Dr. Claudemir Roque Tossato

146

Profa. Dra. Andréa Slemian

147

Prof. Dr. Luiz Carlos Novaes

148

Prof. Dr. José Geraldo Costa Grillo

149

Prof. Dr. Antônio Simplício de Almeida Neto

