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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DA
EFLCH REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2017

Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, com início às 10h, na sala 309
do campus da EFLCH, reuniram-se os membros da Câmara, Prof. Jens Michael Baumgarten, Prof.
Claudemir Roque Tossato, Profa. Tatiana Savoia Landini, Profa. Andréa Slemian, Prof. Sandro Luis
da Silva, prof. José Geraldo Costa Grillo e Prof. Antônio Simplício de Almeida. Ausências justificadas:
Prof. Bruno Konder Comparato, Prof. Luiz Carlos Novaes, Profa. Denise de Michele e Prof. Mauro
Luiz Rovai. Ordem do dia: 1) Aprovação da ata da reunião ordinária de 24 de agosto de 2017; 2)
Desligamento de discente; 3) Certificação de Grupo de Pesquisa; 4) Comitê de Ética; 5) Pedidos de
credenciamento e recredenciamento; 6) Resposta à solicitação da Câmara sobre os procedimentos do
PPGL – (re)credenciamento; 7) Processo eleitoral para recomposição da coordenação da Câmara de
Pós-Graduação e Pesquisa da EFLCH. Com a palavra, Prof. Jens iniciou a reunião informando que se
manterá à frente a coordenação da Câmara até que o novo coordenador seja indicado para o cargo.
Informou, também, que o Prof. Bruno Konder o representava naquele momento na reunião entre
coordenadores de Câmara e o Prof. Esper Abrao, Pró Reitor de Pós-Graduação. Prof. José Grillo e Prof.
Luis Novaes informaram, respectivamente, que as notas dos PPG em História da Arte e Educação
haviam subido de 3 para 4, resultado da avaliação quadrienal da Capes 2017, e que no dia 28 de
setembro haverá apresentação dos APCNs de doutorado de seus Programas aos membros do CPGPq.
Prof. Sandro Luis informou que a nota 3 do PPGL se manteve e que apresentará, na ocasião do encontro
nacional de coordenadores de Programas de Pós-Graduação em Letras proposta relacionada à
manutenção do valor do periódico na data que ocorrer a publicação da produção e proposta de
flexibilização relacionada à exigência da área referente a publicação de dois trabalhos pelos discentes
do Programas enquanto ainda regularmente matriculados. Prof. Antônio Simplício informou que as
inscrições para o processo seletivo 2018 do ProfHistória se encerrarão no dia 29 de setembro e que a
congregação do campus aprovou a realização do Encontro Regional de História da ANPUH/SP nas
dependências da EFLCH, evento a ser realizado em setembro de 2018. Antes de apresentar a ordem do
dia, Prof. Jens solicitou inserção de novo ponto de pauta para discussão da manutenção ou alteração
das datas das reuniões ordinárias da Câmara, realizadas na terceira quinta-feira de cada mês. Foi
deliberado a manutenção das reuniões durante a terceira quinta-feira do mês, com possibilidade de
antecipação ou prorrogação de data, se necessário. Primeiro ponto de pauta: Aprovação da ata da
reunião ordinária de 24 de agosto de 2017: ata aprovada com uma abstenção; Profa. Tatiana Landini
absteve-se em função de sua ausência na referida reunião. Segundo ponto de pauta: Desligamento de
discente: Foi homologado o desligamento (cancelamento de matrícula) de Leandro de Oliveira Silva
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do PPG em Letras, com base no artigo 32, incisos IV, VII e IX do Regulamento do PPGL. Terceiro
ponto de pauta: Certificação de Grupo de Pesquisa: Foi homologado a certificação do Grupo de
Pesquisa História da Educação: intelectuais, instituições, impressos, liderado pelas professoras Mirian
Jorge Warde e Claudia Panizzolo. Quarto ponto de pauta: Comitê de Ética: Após exposição dos
coordenadores sobre a maneira que seus programas têm lidado com entraves resultados da submissão
de projetos de pesquisa de seus alunos junto ao Comitê de Ética em Pesquisa da Unifesp, houve
consenso de que os recursos aos pareceres do CEP, quando necessários, poderão ser desenvolvidos
com respaldo do texto da minuta da resolução relativa à avaliação da ética em pesquisa nas Ciências
Humanas e Sociais, aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde, reforçando, inclusive, a divulgação
do texto da minuta aprovada, mesmo que ainda não transformada em resolução. Afim de novamente
divulgar o documento, a Câmara a todos os PPGs o texto da minuta, disponível para consulta pública
no site da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS). Quinto
ponto de pauta: Pedidos de credenciamento e recredenciamento: Foram aprovados os pedidos de
credenciamento dos professores Erica Aparecida Garrutti de Lourenço (PPGE), Fernando Rodrigues
de Oliveira (PPGE), Regina Cândida Ellero Gualtieri (PPGE), Renata Marcílio Cândido (PPGE), Lucia
Sano (PPGL) e Márcia Veirano Pinto (PPGL). Foram aprovados os pedidos de recredenciamento dos
professores Edson Luís de Almeida Teles (PPGF), Mauricio Pagotto Marsola (PPGF), Ana Maria
Pimenta Hoffmann (PPGHA) e André Luiz Tavares Pereira (PPGHA). O pedido de recredenciamento
do Prof. Álvaro Antônio Caretta no PPGL não foi aprovado. Embora a CEPG do PPGL tenha emitido
parecer favorável ao recredenciamento do docente, foi constatado pela Câmara de Pós-Graduação, após
análise da documentação apresentada, que sua produção acadêmica, durante o último triênio, não
atingiu a pontuação mínima exigida para recredenciamento, de acordo com a tabela do Programa
atualmente vigente. Por esta razão, a Câmara de Pós-Graduação deliberou pela não aprovação do
recredenciamento do docente no Programa. Foi esclarecido durante a reunião que o pedido de
recredenciamento do docente poderá ser apresentado pelo PPGL à Câmara para nova apreciação a
qualquer momento, após comprovação de que as exigências mínimas para recredenciamento estão
atendidas. Sexto ponto de pauta: Resposta à solicitação da Câmara sobre os procedimentos do PPGL
– (re)credenciamento: Foi distribuído aos membros da Câmara como anexo da mensagem de
convocação desta reunião o documento elaborado pelo Programa de Pós-Graduação em Letras em
resposta ao ofício da Câmara de número 042/2017, que questionava à tabela de pontuação para
credenciamento no PPGL. Após exposição do conteúdo do documento pelo Prof. Sandro Luis, a
coordenação do PPGL compromete-se a esclarecer aos docentes de seu programa que a partir da
presente data qualquer pedido de credenciamento e/ou recredenciamento serão analisados à luz da
tabela de pontuação atualmente homologada pelo Conselho de Pós-Graduação e Pesquisa da Unifesp,
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disponível na página da Pró Reitoria de Pós-Graduação. Será reproduzida na página do PPGL a tabela
publicada na página da Pró Reitoria e retirada qualquer outra tabela existente não amparada pelo
Comitê Técnico de Pós-Graduação em Ciências Humanas e Sociais nem pela Pró Reitoria de PósGraduação. Foi frisado que a nova de (re)credenciamento do PPGL, homologada por esta Câmara em
24 de agosto de 2017, foi encaminhada para apreciação e manifestação da Pró Reitoria de PósGraduação da Unifesp. Sétimo ponto de pauta: Processo eleitoral para recomposição da coordenação
da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa da EFLCH: Três nomes (seguindo ordem de preferência)
foram indicados e aprovados para compor a lista tríplice exigida no processo de recomposição da
coordenação da Câmara: 1° lugar: Prof. Dr. Fernando Atique; 2° lugar: Profa. Dra. Andréa Slemian; 3°
lugar: Prof. Dr. José Geraldo Costa Grillo. Em obediência ao Regulamento da Câmara de PósGraduação e Pesquisa da EFLCH a lista tríplice será encaminhada para Direção Acadêmica, que fará
indicação do nome do novo coordenador. Nada mais havendo a acrescentar, eu, Douglas Felisbino
Barbosa, servidor da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa da EFLCH, lavrei a presente ata. Guarulhos,
21 de setembro de 2017.
Jens Michael Baumgarten
Andréa Slemian
Antônio Simplício de Almeida Neto
Claudemir Roque Tossato
José Geraldo Costa Grillo
Sandro Luis da Silva
Tatiana Savoia Landini

