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1

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

2

EFLCH - UNIFESP REALIZADA EM 14/06/2018

3

Aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, com início às 9 horas, na sala 307,

4

no campus da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da UNIFESP, reuniram-se o Prof.

5

Fernando Atique, Prof. Claudemir Roque Tossato, Prof. Bruno Konder Comparato, Profa. Andréa

6

Slemian, Profa. Marcia Cristina Romero Lopes, Profa. Francine Fernandes Weiss Ricieri, Prof. José

7

Geraldo Costa Grillo e Profa. Marcia Aparecida Jacomini. Ausências justificadas: Prof. Luiz Carlos

8

Novaes, Profa. Jerusa Vilhena de Moraes, Profa. Denise de Micheli, Prof. Antonio Simplicio de

9

Almeida Neto, Prof. Mauro Luiz Rovai e Prof. Jens Michael Baungartem. Com a palavra, Prof.

10

Fernando Atique abriu a reunião informando a intenção da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa

11

de realizar devolutiva do processo de avaliação interna pela qual passaram todos os Programas de

12

Pós-Graduação da Unifesp, por meio de visita aos campi da universidade. Informou, também, que o

13

dia 05 de julho está previamente agendado para a vinda do Prof. Esper Abrão e equipe à EFLCH,

14

ocasião em que coordenações de Programas, docentes orientadores, mestrandos e doutorandos

15

poderão participar. No entanto, devido à presença reduzida de docentes e discentes no campus

16

durante o mês de julho, em virtude do encerramento da maioria das atividades dos PPGs e período de

17

férias de docentes, houve o entendimento de que a escolha de outra data seria mais apropriada. Foi

18

sugerido, então, o dia 16 de agosto como nova data para vinda da comitiva da ProPGPq ao campus

19

Guarulhos da Unifesp. A secretaria da Câmara apresentará a nova data à Pró-Reitoria de Pós-

20

Graduação para apreciação. Em seguida, Prof. Fernando informou que em 18 de maio de 2018 a

21

CEPG do PPG em Filosofia homologou a troca da vice-coordenação do Programa, passando o Prof.

22

Lucianno Ferreira Gatti a ocupar o cargo. Na sequência, Prof. Fernando informou que o período de

23

votação para escolha dos representantes discentes da Câmara de Pós-Graduação (um titular e um

24

suplente) estava aberto e que três candidatos concorriam às vagas: Gabriel Perrenoud Zotelli (PPGE),

25

Marcelo Rodrigues de Vasconcellos (PPGES) e Virginia Gaiba de França (PPGE). Reiterou às

26

coordenações que de 13 a 15 de junho os discentes regularmente matriculados em PPGs da EFLCH

27

poderiam comparecer à secretaria da Câmara para votação. Seguidamente, Prof. Fernando informou

28

que o processo para contratação de novo estagiário para apoio às atividades acadêmicas e

29

administrativas das secretarias da Câmara e dos PPGs estava em curso; a remuneração para o estágio

30

de 30 horas semanais será de R$ 520,00 mensais com auxílio transporte de R$ 6,00 por dia estagiado;

31

A vaga está direcionada a candidatos regularmente matriculados em cursos de graduação, internos ou

32

externos à Unifesp, que serão selecionados e supervisionados diretamente pela coordenação da

33

Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa. Imediatamente, Prof. Fernando informou sobre a nova

34

composição do Comitê Técnico de Livre Docência da Unifesp, presidido, agora, pela Profa. Dra.

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

Maria Tereza Zanella, professora titular e livre docente da disciplina de Endocrinologia da EPM.

36

Integram o comitê a Profa. Dra. Adriana Karaoglanovic Carmona, Prof. Dr. Daniel Ribeiro Araki,

37

Prof. Dr. Horário Hideki Yanasse, Profa. Dra. Mavilde da Luz Gonçalves Pedreira, Profa. Dra. Suzete

38

Cerutti, Profa. Dra. Wilma Peres Costa e Prof. Dr. Rui Monteiro de Barros Maciel (suplente). Logo

39

depois, Prof. Fernando informou que no dia 08 de junho, no campus SP da Unifesp, foi realizada

40

reunião preparatória à criação do Instituto de Estudos Avançados da Unifesp, conduzida pelo Prof.

41

Esper Abrão, Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa, e Prof. Renato Janine Ribeiro, professor

42

visitante da ProPGPq que coordenará o grupo de trabalho responsável pela elaboração do projeto de

43

implantação do IEA da universidade. Com a palavra, Prof. Bruno Comparato, presente naquele

44

encontro, fez breve relato da reunião, informando que, de acordo com fala do Prof. Renato Janine,

45

internacionalmente, os Institutos de Estudos Avançados têm um foco voltado para a pesquisa, com

46

foco em estudos de ponta, dentro e fora da universidade. Novas reuniões serão realizadas a fim de se

47

delinear os objetivos e contribuições que o IEA poderá proporcionar à universidade. Sobre o I

48

Encontro Unifesp dos Programas de Pós-Graduação, ocorrido em 18 de maio de 2018 no campus SP

49

da Unifesp, Prof. Fernando chamou a atenção dos coordenadores para a imprescindível participação

50

dos servidores técnico-administrativos das secretarias dos PPGs em eventos dessa natureza,

51

organizados pela ProPGPq para disseminação de novos recursos, ferramentas, sistemas e fluxos que

52

impactam diretamente o cotidiano das secretarias executivas dos Programas. O evento contou com

53

participação das coordenações de Programas, secretários executivos, representantes da Pró-Reitoria

54

de Pós-Graduação e da coordenadoria da rede de Bibliotecas, que abordaram temas como Sistema de

55

Verificação de Similaridades (plataforma Turnitin), Plataforma Sucupira, Secretaria Virtual, Sistema

56

Institucional de Informações Universitárias, Sistema de Pareceristas, além do lançamento do sistema

57

de rematrícula eletrônico, via intranet, que deverá ser adotado por todos os Programas. Em relação ao

58

regulamento geral de Pós-Graduação e Pesquisa, atualmente em processo de revisão por comissão

59

designada pela ProPGPq, Prof. Fernando solicitou, enfaticamente, comparecimento das coordenações

60

dos PPGs na reunião do Conselho de Pós-Graduação e Pesquisa no momento em que este ponto for

61

colocado para aprovação. Em relação ao IV Congresso Acadêmico Unifesp (edição 2018), Prof.

62

Fernando, na qualidade de integrante da comissão organizadora local, fez considerações em relação

63

às etapas preparatórias do evento, às reuniões deliberativas ocorridas ao longo do semestre, ao

64

processo de inscrição, à distribuição das mesas, e ao evento propriamente dito, realizado nos dias 11 e

65

12 de junho. Chamou atenção para a circular n° 02, encaminhada pela Câmara para toda comunidade

66

EFLCH em 04 de abril, que comunicava a suspensão de toda atividade vinculada à Pós-Graduação e à

67

Pesquisa no campus durante os dois dias do evento, de grande proporção. Pediu, veementemente, a

68

leitura das circulares emitidas pela Câmara, assim como sua divulgação entre os orientadores de
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69

Programas. Chamou a atenção, também, sobre o não encaminhamento de justificativa de ausência por

70

parte de diversos docentes que não puderam comparecer ao evento, obrigatório tanto para bolsistas

71

PIBIC, PIBID, BIG, PIBEX e Monitoria quanto para seus orientadores. Na sequência, a palavra foi

72

dada aos coordenadores, que fizeram colocações sobre a edição 2018 do Congresso, organizado e

73

realizado, pela primeira vez, em cada uma das unidades universitárias da UNIFESP. As

74

considerações, de modo geral, foram positivas em relação à participação dos graduandos (na

75

apresentação), à participação do pós-graduandos (na moderação de mesas e nos debates) e à

76

abordagem de temas diversificados ligados às humanidades, (exposição de diferentes temas). E de

77

forma unânime, o colegiado compartilha da ideia de que é necessário esforço coletivo para

78

estabelecimento de uma “cultura” do Congresso Acadêmico na EFLCH, com o comprometimento,

79

aderência e mobilização de toda comunidade da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Na

80

sequência, Prof. Fernando sinalizou que o XIII Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais e

81

o 2° Congresso da Associação Internacional de Ciências Sociais e Humanas de Língua Portuguesa,

82

previsto para ser realizado de 28 de julho a 01 de agosto de 2018 no campus da EFLCH, poderá

83

sofrer alterações. Novas informações serão repassadas aos PPGs à medida que a Câmara for

84

comunicada oficialmente pela DA ou pela comissão organizadora do evento. Sobre o ensalamento da

85

Pós-Graduação no 2° semestre de 2018, Prof. Fernando informou que a coordenação da Câmara

86

iniciou discussão junto a Direção Acadêmica sobre a possibilidade dos PPGs ofertarem disciplinas no

87

período vespertino, além do matutino, e, excepcionalmente, no período noturno. Diante de prévia

88

sinalização positiva da DA para com a questão, a coordenação da Câmara solicita aos coordenadores

89

de Programas que consultem seus docentes sobre o interesse deles em ofertarem disciplinas na Pós-

90

Graduação durante o 2° semestre de 2018 à tarde e, excepcionalmente, à noite (o matutino já está

91

garantido). A conjuntura atual demonstra que as segundas, terças e sextas são os dias da semana mais

92

propícios para oferta de disciplinas da Pós-Graduação fora do período matutino, já que salas livres às

93

quartas e quintas são limitadas. A secretaria da Câmara, após obtenção do panorama geral do

94

calendário e de todas as intenções dos PPGs, encaminhará à Direção Acadêmica, de uma única vez, a

95

proposta de aulas da Pós-Graduação para o 2° semestre de 2018. Foi definido o dia 26 de junho como

96

data limite para encaminhamento das informações à Câmara de Pós-Graduação. Por fim, Prof.

97

Fernando reiterou o convite efetuado pela Profa. Marimelia Porcionato, coordenadora da Câmara de

98

Pós-Graduação e Pesquisa da EPM e secretária regional (SP) da Sociedade Brasileira para o

99

Progresso da Ciência (SBPC), para a Marcha pela Ciência, a ser realizada no dia 08 de julho

100

(domingo) logo após a cerimônia de comemoração do aniversário de 70 anos da SBPC no Instituto

101

Moreira Sales (Av. Paulista). Reiterou, ainda, mensagem da Profa. Marimelia sobre o edital CNPq

102

para financiar ações durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) cujo tema será
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103

“Ciência para Redução das Desigualdades”. Profa. Marimelia chamou a atenção da comunidade

104

Unifesp sobre a potencial contribuição da nossa instituição para elaboração de propostas nessa

105

temática, com possibilidade de apoio financeiro, via edital CNPq, para o desenvolvimento de

106

atividades durante a SNCT, a ser realizada de 15 a 21 de outubro de 2018. Com a palavra, Profa.

107

Andréa Slemian reiterou a chamada efetuada pela Profa. Denise de Michele alusiva à consulta sobre

108

interesse de alteração e/ou readequação de nomenclatura de títulos atribuídos aos alunos egressos dos

109

PPGs da Unifesp. Relembrou que a comissão de titulação da ProPGPq solicita manifestação de todos

110

os PPGs até o dia 06 de julho de 2018, via formulário eletrônico, desenvolvido para compilação das

111

informações. A secretaria da Câmara reencaminhará a mensagem da Profa. Denise aos coordenadores

112

de PPGs da EFLCH, reforçando a importância do encaminhamento das respostas. Primeiro Ponto de

113

Pauta: Aprovação da ata da reunião ordinária de 19 de abril de 2018: Ata aprovada sem ressalvas.

114

Segundo Ponto de Pauta: RTI FAPESP 2018: a FAPESP disponibiliza anualmente à instituição uma

115

verba de Reserva Técnica Institucional; o montante da Reserva Técnica para Infraestrutura

116

Institucional de Pesquisa é calculado com base nos valores da proposta aprovada de auxílios na

117

FAPESP no exercício anterior, com os seguintes percentuais: 10% para Auxílios Regulares; Jovem

118

Pesquisador; Pesquisa em Políticas Públicas; Pesquisa para melhoria do ensino público; CEPIDs

119

(Primeira Chamada); e 20% para Auxílios à Pesquisa – Temáticos e CEPID (Segunda Chamada).

120

Prof. Fernando informou, de acordo com dados disponibilizados pela ProPGPq, que os recursos

121

outorgados pela FAPESP a pesquisadores da UNIFESP em 2017 geraram uma RTI (2018) no valor

122

de R$ 1.748.552,00, sendo R$ 877,10 destinados à EFLCH. Informou, também, que as Câmaras de

123

Pós-Graduação deverão enviar suas propostas de utilização de recursos para a Pró-Reitoria de Pós-

124

Graduação e Pesquisa até o dia 06/07/2018, com as devidas justificativas, para que possam ser

125

avaliadas pelo CPGPq na reunião do mês de julho. Diante do valor destinado à EFLCH, foi

126

deliberado que a verba será destinada para aquisição de equipamentos para as quatro salas

127

multiusuários compartilhadas entre os oito Programas de Pós-Graduação da EFLCH já utilizadas na

128

realização de palestras, minicursos, reuniões e conferências (presenciais ou à distância), favorecendo

129

o desenvolvimento e a gestão de projetos e pesquisas multicampi. Propôs, ainda, a realização de um

130

levantamento institucional de todos os projetos submetidos pelos docentes pesquisadores da EFLCH

131

à FAPESP, entre janeiro de 2017 e junho de 2018, que receberam pareceres de reprovação em

132

pedidos de Auxílios Regulares/Auxílios à Pesquisa. O levantamento terá por finalidade específica

133

angariar dados quantitativos sobre a participação dos pesquisadores da EFLCH junto à programas da

134

FAPESP, a análise das justificativas emitidas pelos pareceristas para a não concessão dos auxílios, a

135

readequação de documentos institucionais demonstrando capacidade EFLCH em oferecer suporte ao

136

desenvolvimento das pesquisas patrocinadas pelas agências de fomento. Por fim, pediu aos
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137

coordenadores que enviassem à Câmara a relação dos despachos negativos recebidos pelos

138

orientadores dos Programas que enviaram projetos à FAPESP no último ano. Pediu, também,

139

sensibilização das coordenações junto aos orientadores de seus PPGs, a fim de que continuem

140

submetendo propostas à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, solicitando,

141

quando pertinente, equipamentos de apoio à pesquisa que integrarão o patrimônio da EFLCH ao final

142

da vigência dos processos de fomento à pesquisa. Terceiro Ponto de Pauta: Aprovação de pedidos

143

de credenciamento e recredenciamento: foram aprovados os pedidos de credenciamento dos

144

professores André Luiz Barros da Silva e Marcelo Lachat, no PPG em Letras. Aprovados, também, os

145

pedidos de recredenciamento dos professores João Marcos Mateus Kogawa (PPGL), Ana Luiza

146

Ramazzina Ghirardi (PPGL), Orlando Vian Junior (PPGL) e Vinícius Spricigo (PPGHA). Quarto

147

Ponto de Pauta: Aprovação de pedidos de ingresso em estágio de Pós-Doutorado: aprovado o

148

ingresso dos pesquisadores David Antônio da Costa, Kesia Caroline Ramires Neves e Nara Vilma

149

Lima Pinheiro em estágio de Pós-Doutorado junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação e

150

Saúde na Infância e Adolescência, sob supervisão do Prof. Dr. Wagner Rodrigues Valente. Quinto

151

Ponto de Pauta: Homologação de término de estágio de Pós-Doutorado: homologado o

152

encerramento do estágio de Pós-Doutorado de Eduardo Sugizaki e Fabiane Marques de Carvalho

153

Souza junto ao PPG em Filosofia, e de Maria do Rosário da Silva Albuquerque junto ao PPG em

154

Letras. Sexto Ponto de Pauta: Desligamento de discentes: aprovado o cancelamento de matrícula de

155

Guilherme Gonçalves Leão (PPGL), Wellington Almeida (PPGL), Lucia Vieira de Campos (PPGHA)

156

e Mayra de Andrade Medina (ProfHistória). Sétimo Ponto de Pauta: Aprovação de pedidos de

157

certificação de Grupos de Pesquisa: tendo em vista que os pareceristas designados pela secretaria da

158

Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa da EFLCH manifestaram-se favoráveis à certificação do Grupo

159

de Estudos e Pesquisas Históricas sobre a Escola e Docência e do grupo Ex-Libris – Pesquisas em

160

Sociologia da Literatura, a Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa aprova e recomenda a certificação

161

dos grupos pela ProPGPq no diretório do CNPq. Oitavo Ponto de Pauta: Indicação da Câmara de

162

Pós-Graduação e Pesquisa para a Comissão de Avaliação do Estágio Probatório – CAEP: as Câmaras

163

de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa e de Extensão tomaram conhecimento, via Direção

164

Acadêmica, da alteração da composição da Comissão de Avaliação do Estágio Probatório (CAEP)

165

dos campi da Unifesp, por meio da Resolução n° 145 de 21 de fevereiro de 2018, do CONSU. Diante

166

da dissolução da comissão atual e frente à necessidade de recomposição do GT, a Câmara de Pós-

167

Graduação e Pesquisa consultou as professoras Jerusa Vilhena de Moraes, vice-coordenadora do

168

PPGE, e Tatiana Savoia Landini, vice-coordenadora do PPGCS, sobre a possibilidade de atuarem

169

junto a CAEP no âmbito da EFLCH. Tendo em vista o aceite das docentes, a coordenação da Câmara

170

de Pós-Graduação indicou ad referendum à Direção Acadêmica o nome da Profa. Jerusa Vilhena
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171

como representante titular e o nome da Profa. Tatiana Landini como vice representante. O colegiado

172

da Câmara, na presente ocasião, homologa as indicações. Nono Ponto de Pauta: Aprovação de

173

solicitação de inscrição em concurso de Livre Docência (ano 2018): a Câmara de Pós-Graduação e

174

Pesquisa da EFLCH aprova a solicitação de inscrição do Prof. Henry Martin Burnett Junior no

175

concurso de Livre Docência 2018, Área Estética e Filosofia da Arte. Foi solicitado, no entanto, que a

176

coordenação do PPGF verifique junto à secretaria do Programa o número de orientandos que

177

atualmente estão sob supervisão do Prof. Henry Burnett uma vez que seu currículo lattes apresenta

178

número diferente de mestrandos e doutorandos em relação ao número indicado pelo Sistema

179

Institucional de Informações Universitárias da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Unifesp

180

(SIIU). Como desdobramento desse ponto, os membros da Câmara julgaram necessário solicitar à

181

ProPGPq esclarecimentos sobre o número máximo de orientações que um orientador de Programa

182

pode ter simultaneamente em andamento. Decimo Ponto de Pauta: Calendário da Pós-Graduação:

183

Visando aperfeiçoar os procedimentos administrativos da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa, que

184

é a instância encarregada de lançar conceitos e frequência nos históricos escolares dos pós-

185

graduandos da EFLCH, houve, por decisão do Colegiado da Câmara, necessidade de estabelecimento

186

de um cronograma para recebimento dos conceitos e da frequência dos alunos matriculados em

187

disciplinas ministradas pelos Programas de Pós-Graduação, em Guarulhos. Desta maneira, a partir de

188

1º de julho de 2018, as secretarias dos Programas de Pós-Graduação da EFLCH deverão observar este

189

fluxo: disciplinas ministradas entre os meses de Julho e Dezembro: entrega até o dia 15 de Março;

190

disciplinas ministradas entre os meses de Janeiro e Junho: entrega até o dia 15 Agosto. Caso ocorram

191

disciplinas concentradas, os Programas poderão encaminhar conceitos e frequências antes destes

192

prazos, desde que indiquem se tratar de cursos intensivos. Decimo Primeiro Ponto de Pauta: Carros

193

institucionais x Auxílio financeiro diário: com a palavra, Prof. Claudemir Tossato expôs as

194

dificuldades que o Programa de Pós-Graduação em Filosofia vem enfrentando com relação ao uso

195

dos carros da instituição para transporte de membros de bancas, e como essa questão está sendo

196

vinculada, aparentemente de forma equivocada, ao recebimento de auxílio financeiro por parte dos

197

convidados; Prof. Claudemir relatou que a secretaria do PPGF recebeu da Direção Administrativa da

198

EFLCH a orientação de que o Programa deveria: 1) sugerir à seus convidados a hospedagem em

199

hotéis na cidade de Guarulhos, facilitando, assim, o deslocamento até o campus da EFLCH; 2)

200

reservar parte da verba PROAP para cobrir gastos com contratação de veículo particular, quando o

201

convidado vêm de fora da Grande São Paulo, por exemplo, Campinas, São Carlos, dentre outras

202

cidades do interior. Relatou, ainda, que as solicitações de carros têm sido negadas pela administração

203

do campus, principalmente quando o convidado recebe auxílio-financeiro, com a argumentação de

204

que é isso o que determina a portaria n° 132, de 18 de agosto de 2016, que estabelece o auxílio diário
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205

para viagens no país e no exterior aos beneficiários dos Programas da CAPES e seus convidados.

206

Novamente com a palavra, Douglas Felisbino, servidor técnico administrativo da Câmara,

207

complementou à fala do Prof. Claudemir informando que a UNIFESP não paga o hotel que o

208

convidado se hospeda, mas efetua um depósito em sua conta corrente, o que lhe permite escolher

209

livremente o local de sua hospedagem, de acordo com sua conveniência. E nesse sentido, o local onde

210

o convidado está hospedado não deve ser um fator a ser considerado pelo setor de transporte da

211

EFLCH no atendimento às solicitações dos carros. Informou, ainda, que as passagens aéreas

212

compradas para vinda de convidados são adquiridas com verba PROAP seguindo a diretriz da

213

“melhor cotação para o dia da viagem”, o que acarreta embarques e desembarques em aeroporto fora

214

da cidade de Guarulhos, por exemplo, em Congonhas, na cidade de São Paulo. Após breve debate o

215

colegiado deliberou pelo encaminhamento da discussão às instâncias administrativas da EFLCH, uma

216

vez que a própria portaria da CAPES não se mostra suficientemente clara quanto ao tema. No

217

entanto, é de entendimento unânime que a atividade principal dos Programas está voltada à formação

218

de mestres e doutores, os quais obtêm seus títulos através de defesas públicas que, conforme

219

recomendação da própria CAPES, devem ser compostas por docentes de instituições diversas. E que

220

mecanismos de contenção de gastos já são praticados pelos PPGs, como a realização de bancas de

221

defesa e exames de qualificação por vídeo-conferência, por exemplo. Décimo Segundo Ponto de

222

Pauta: PAD: Prof. Fernando Atique informou que a Profa. Marcia Regina Tosta Dias, docente do

223

Departamento de Ciências Sociais da EFLCH, passou a integrar a Comissão do Programa de

224

Aperfeiçoamento Didático da UNIFESP. Pediu que os coordenadores enviassem à Câmara relatos

225

sobre como as secretarias, nos últimos meses, tem lidado com o Programa (submissão de propostas,

226

devolutivas da comissão, aprovação, reprovação, pedidos de ajustes, inscrição dos alunos, etc.). Nada

227

mais havendo a acrescentar, eu, Douglas Felisbino Barbosa, na qualidade de servidor técnico

228

administrativo da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa da EFLCH-Unifesp, lavrei a presente ata.

229

Guarulhos, 14 de junho de 2018.
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