Fls.

1

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

1

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

2

EFLCH - UNIFESP REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 2017

3
4

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, com início às 9 horas, na

5

sala 211 do campus da EFLCH, reuniram-se os membros da Câmara, Prof. Markus Volker Lasch,

6

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

7

Carlos Novaes, Profa. Denise de Micheli, Prof. Sandro Luis da Silva, Prof. José Geraldo Costa Grillo,

8

Prof. Antônio Simplício de Almeida Neto, Prof. Jens Michael Baumgarten e Prof. Mauro Luiz Rovai.

9

Com a palavra, Prof. Markus apresentou a ordem do dia: Informes; Pontos de pauta: 1) Aprovação de

10

atas; 2) Credenciamentos e recredenciamentos; 3) Homologação de certificação de grupo de pesquisa;

11

4) Pedidos de ingresso de pós-doutorado; 5) Recomposição da coordenação do PPG em Educação e

12

Saúde; 6) Desligamento de discentes; 7) Acesso dos secretários à visualização de históricos escolares

13

no SIU; 8) Volumes das dissertações entregues aos programas; 9) Horário de aulas dos programas;

14

10) Regimento de Pós-Graduação e Pesquisa da Unifesp; 11) NEAB; 12) Tabela de

15

(re)credenciamento do PPG em Letras; 13) Resposta à solicitação da Câmara sobre os procedimentos

16

do PPGL – (re)credenciamento; 14) Processo eleitoral para recomposição da coordenação da Câmara

17

de Pós-Graduação e Pesquisa da EFLCH. Com a palavra, Prof. Markus Lasch abriu a reunião

18

cedendo espaço para informes. Prof. Bruno Konder relatou brevemente as atividades promovidas

19

durante o I Encontro de Integridade Acadêmica da Unifesp, informou a intenção da Pró Reitoria de

20

Pós-Graduação em organizar evento para que pós-doutorandos da Unifesp apresentem seus trabalhos

21

à comunidade acadêmica e que a criação de um escritório de apoio à pesquisadores está em fase de

22

implantação na Reitoria. Prof. Jens informou que a Pró Reitoria de Pós-Graduação, durante reunião

23

realizada entre Prof. Esper e coordenadores de Câmaras, solicitou: 1) a disponibilização dos fluxos

24

dos processos administrativos e/ou acadêmicos nas páginas das Câmaras afim de que haja

25

transparência dos trâmites e dos encaminhamentos executados entre as secretarias; 2) a ampliação do

26

debate sobre cotas e sua aplicação no âmbito da Pós-Graduação da Unifesp; 3) a indicação de nomes

27

para composição de comissões envolvidas com a avaliação da Pós-Graduação na Unifesp. Sobre esse

28

ponto, Profa. Andréa Slemian, coordenadora do PPG em História, propôs que a Câmara indicasse

29

nomes de docentes/pesquisadores, com ampla experiência em pesquisa e pós-graduação na área de

30

humanidades, afim de auxiliar na condução da avaliação dos programas da EFLCH. Primeiro ponto

31

de pauta: Aprovação de atas: Foram aprovadas as atas das reuniões ordinárias dos meses de março,

32

abril e junho de 2017. Prof. Jens Baumgarten absteve-se da votação referente à aprovação das atas de

33

abril e março em função de sua ausência nessas reuniões; Prof. Sandro Luis absteve-se da votação

34

referente à aprovação da ata de junho pelo mesmo motivo. Segundo ponto de pauta:
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35

Credenciamentos e recredenciamentos: Foi homologado o pedido de credenciamento do Prof. Dr.

36

André Luiz Monezi Andrade no PPG em Educação e Saúde na Infância e Adolescência. Foram

37

homologados, também, os pedidos de recredenciamento das Profas. Edna Martins, Isabel Melero

38

Bello e Jerusa Vilhena de Moraes no PPG em Educação, Profa. Márcia Cristina Consolim no PPG em

39

Ciências Sociais, Profas. Paloma Vidal e Leila Aguiar no PPG em Letras, Profs. Henry Martin

40

Burnett Júnior, Rita de Cassia Souza Paiva e Arlenice Almeida da Silva no PPG em Filosofia, Profs.

41

Pedro Fiori Arantes e Jens Michael Baumgarten no PPG em História da Arte, Profs. José Roberto da

42

Silva Brêtas, Mauro Muszkat, Wagner Rodrigues Valente e Márcia Cristina Romero Lopes no PPG

43

em Educação e Saúde na Infância e Adolescência. Terceiro ponto de pauta: Homologação de

44

certificação de grupo de pesquisa: Foi homologada a certificação do grupo de pesquisa Pensamento

45

Político Brasileiro liderado no diretório do CNPq pela Profa. Dra. Maria Fernanda Lombardi

46

Fernandes. Quarto ponto de pauta: Pedidos de ingresso de pós-doutorado: Diante dos pareceres

47

favoráveis emitidos pelas respectivas CEPGs, a Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa aprovou o

48

ingresso de Fabíola Cristina Alves, Ana Elvira Luciano Gebara e Maria Medianeira de Souza para

49

desenvolvimento de pesquisa em estágio de pós-doutorado, sob supervisão, respectivamente, dos

50

professores Elaine Cristina Dias (PPG em História da Arte), Sandro Luis da Silva e Orlando Vian

51

Júnior (PPG em Letras). Quinto ponto de pauta: Recomposição da coordenação do PPG em

52

Educação e Saúde: Foi homologada a recomposição da coordenação do PPG em Educação e Saúde na

53

Infância e Adolescência; As professoras Denise de Michele e Maria Silvia de Souza Vitalle

54

assumiram, respectivamente, a coordenação e vice-coordenação do Programa. Sexto ponto de pauta:

55

Desligamento de discentes: Foi homologado o desligamento de Sálvio Roberto da Silva Filho, do

56

PPG em Educação, de Vitor Leme Piedade, do PPG em Filosofia e de Débora Regina Marques de

57

Barros do PPG em Educação e Saúde. Sétimo ponto de pauta: Acesso dos secretários à visualização

58

de históricos escolares no SIU: Foi solicitado que a Câmara verificasse a possibilidade dos secretários

59

de programas acessarem o SIU para visualização de históricos escolares. Consultado, o setor de DTI

60

ligado a Pró Reitoria de Pós-Graduação esclareceu a impossibilidade de liberação pontual a

61

determinado recurso do sistema, mas que para a finalidade de consulta à históricos escolares poderia

62

ser utilizada uma ferramenta disponibilizada via INTRANET, que permite aos servidores ligados à

63

Pós-Graduação acesso aos históricos escolares de seus alunos. Diante disso, foi deliberado que a

64

secretaria da Câmara instruirá os secretários de programas sobre a utilização desta ferramenta afim de

65

que possam ter acesso a informação desejada. Oitavo ponto de pauta: Volumes das dissertações

66

entregues aos programas: Com intuito de permitir o acesso e a consulta pública aos exemplares

67

impressos das versões finais das dissertações de mestrado e teses de doutorado desenvolvidas pelos

68

alunos dos PPGs da EFLCH, atualmente mantidos nos arquivos das secretarias de Programas, faz-se
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69

necessário a apresentação da demanda de espaço à biblioteca da EFLCH afim de que seja discutido a

70

cessão de área no ambiente para armazenamento dos textos impressos. Nono ponto de pauta:

71

Horário de aulas dos programas: Prof. Markus frisou o acordo pactuado na reunião de 20 de abril de

72

2017, referente à manutenção das aulas da Pós-Graduação no período da manhã, com exceção

73

daquelas aptas a serem ministradas em outros horários em espaços destinados aos departamentos,

74

cedidos, eventualmente, por estes aos programas a eles vinculados. Informou que solicitou à Direção

75

Acadêmica apreciação da demanda trazida pelos PPGs referente à possibilidade de realização das

76

aulas da pós-graduação no período vespertino e/ou noturno, além do matutino, sem prejuízo aos

77

espaços, estruturas e horários já consolidados e destinados as atividades da Pós-Graduação. Informou,

78

também, que a Câmara não recebeu, até o presente momento, resposta da Direção Acadêmica sobre a

79

demanda apresentada e que a questão deverá ser colocada como ponto de pauta na reunião a ser

80

realizada entre os coordenadores de Programas e a Direção. Décimo ponto de pauta: Regimento de

81

Pós-Graduação e Pesquisa da Unifesp: Prof. Markus informou que as sugestões de alterações

82

apresentadas pela Câmara de Pós-Graduação da EFLCH relativas ao capítulo de Livre-Docência,

83

contido na proposta de revisão do regimento interno de Pós-Graduação e Pesquisa da Unifesp, foram

84

quase totalmente acatadas pela Pró Reitoria de Pós-Graduação, com exceção àquela referente ao

85

artigo 154° em que a Câmara propunha a substituição do termo “no nível de doutorado” por “em

86

nível de pós-graduação”. Após discussão, foi deliberado que cada programa deverá apreciar junto a

87

seus docentes a proposta de revisão apresentada pela Pró Reitoria de Pós-Graduação afim de trazer ao

88

conhecimento da Câmara sugestões de alterações do texto. Os apontamentos, se existirem, deverão

89

ser encaminhados até a próxima semana para o e-mail da Profa. Andréa Slemian, que se dispôs a

90

compilar as sugestões de alteração. A Câmara poderá ainda chamar uma reunião extraordinária para

91

debater o assunto, se necessário. Décimo primeiro ponto de pauta: NEAB: A Câmara de Pós-

92

Graduação havia solicitado aos Programas o levantamento da situação atual dos PPGs no que diz

93

respeito a presença de negros, pardos, indígenas e pessoas com deficiência, assim como o envio de

94

sugestões concretas de encaminhamento da questão para serem discutidas e enviadas às instâncias

95

superiores da Unifesp. Seis dos oito programas atenderam a solicitação e após breve discussão

96

decidiu-se que debate mais abrangente e deliberação ocorreriam em reunião extraordinária em futuro

97

próximo, a dizer, em fins de setembro ou início de outubro. Por ora, Prof. Markus Lasch informou

98

que emitirá resposta à carta do NEAB, encaminhada à Câmara em 21 de junho de 2017. Décimo

99

segundo ponto de pauta: Tabela de (re)credenciamento do PPG em Letras: Foi homologada a nova

100

tabela de pontuação para credenciamento e recredenciamento apresentada pelo Programa de Pós-

101

Graduação em Letras; A nova tabela será encaminhada para apreciação do Comitê Técnico de Pós-

102

Graduação em Ciências Humanas e Sociais e do Conselho de Pós-Graduação e Pesquisa da Unifesp.
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103

Décimo terceiro ponto de pauta: Resposta à solicitação da Câmara sobre os procedimentos do

104

PPGL - (re)credenciamento: Ponto de pauta retirado a pedido do próprio coordenador do Programa,

105

Prof. Sandro Luis da Silva, que deseja reapresentar a resposta à solicitação da Câmara na reunião

106

ordinária de setembro. Décimo quarto ponto de pauta: Processo eleitoral para recomposição da

107

coordenação da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa da EFLCH: Por falta de tempo hábil o assunto

108

será retomado na reunião do mês de setembro, prevista para ser realizada no dia vinte e um. Nada

109

mais havendo a acrescentar, eu, Douglas Felisbino Barbosa, servidor da Câmara de Pós-Graduação e

110

Pesquisa da EFLCH, lavrei a presente ata. Guarulhos, 24 de agosto de 2017.
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