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1

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

2

EFLCH REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2018

3
4

Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, com início às 10h, na sala 211 do

5

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

6

Bruno Konder Comparato, Profa. Andréa Slemian, Prof. Luiz Carlos Novaes, Profa. Denise de

7

Micheli, Prof. Sandro Luis da Silva e Prof. Antônio Simplício de Almeida Neto. Ausências

8

justificadas: Prof. José Geraldo Costa Grillo, Prof. Claudemir Roque Tossato e Prof. Mauro Luiz

9

Rovai. Com a palavra, Prof. Fernando Atique abriu a reunião informando que a Pró-Reitoria de Pós-

10

Graduação e Pesquisa – ProPGPq - da Unifesp não apreciará propostas de APCNs de cursos novos

11

em função do processo de avaliação interna ao qual a Pós-Graduação da Unifesp em curso. O

12

encaminhamento de propostas de APCNs de Doutorado não está vetado. Informou, ainda, que o

13

APCN de Doutorado do PPG em Educação foi encaminhado pela Pró-Reitoria à CAPES e que o

14

APCN de Doutorado do PPG em História da Arte deverá ser reapresentado pelo Programa em virtude

15

de inconsistência documental no processo de homologação junto à CAPES. Sobre revalidação de

16

diplomas estrangeiros, Prof. Fernando informou que as Câmaras de Pós-Graduação da Unifesp

17

participarão do processo de reconhecimento de diplomas de pós-graduação stricto sensu (mestrado e

18

doutorado) expedidos por instituições de ensino estrangeiras. As diretrizes e fluxos do processo,

19

atualmente em fase de elaboração pela ProPGPq, serão divulgadas oportunamente junto às Câmaras

20

para apreciação. Sobre acordos internacionais, visando a celeridade dos processos que visam parceria

21

com instituições, a ProPGPq intercederá diretamente para chancela de tratados pontuais entre

22

Programas de Pós-Graduação e universidades fora do Brasil. Havendo necessidade de

23

encaminhamentos adicionais, a própria Pró-Reitoria cuidará dos trâmites. Sobre a possibilidade de

24

realização de defesas de dissertações e teses em Libras – Língua Brasileira de Sinais – Prof. Fernando

25

Atique pedirá a inclusão do tema na pauta da próxima reunião dos coordenadores de Câmara com

26

Prof. Esper Abrao. Com relação às homologações das propostas de bancas de defesas de mestrado e

27

doutorado, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação sinalizou a intenção de futuramente incumbir as

28

Câmaras dessa tarefa, atualmente sob competência do CPGPq. As defesas poderão, também, ser

29

apresentadas em inglês, espanhol e francês, assim como a arguição poderá ser realizada nestas

30

mesmas línguas. Em relação às metas para professores visitantes, Prof. Fernando Atique informou

31

que o tema é objeto de debate em diversas instâncias da Unifesp (Conselho Universitário, Pró-

32

Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa e Congregações locais) e que a meta é que cada PPG seja

33

contemplado com 02 (duas) vagas por ano. Atualmente a EFLCH conta com 10 (dez) vagas de

34

professores visitantes, sendo que 5 (cinco) terminaram por ser destinadas ao Departamento de Letras,
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35

o que tem gerado certa contestação no campus, visando obter esclarecimentos das instâncias

36

competentes. Pontos de Pauta: 1) Aprovação da ata da reunião ordinária de 14 de dezembro de 2017;

37

2) Aprovação do regulamento interno do Programa de Pós-Graduação em Educação e Saúde na

38

Infância e Adolescência; 3) Pedido de credenciamento e descredenciamento; 4) Vice coordenação do

39

PPG em Letras; 5) Certificação de grupo de pesquisa; 6) Desligamentos de discentes; 7) Semana de

40

acolhida ao pós-graduando 2018; 8) Congresso acadêmico 2018; 9) Comissão para elaboração de

41

documento de boas práticas científicas na EFLCH; 10) Pós-Doutorado/ PNPD; 11) Relatório

42

Sucupira – novo fluxo junto à ProPGPq. Primeiro ponto de pauta: Aprovação da ata da reunião

43

ordinária de 14 de dezembro de 2017: ata aprovada sem ressalvas. Segundo ponto de pauta:

44

Aprovação do regulamento interno do Programa de Pós-Graduação em Educação e Saúde na Infância

45

e Adolescência: Tendo em vista a análise do documento pela Câmara foi solicitado à Profa. Denise de

46

Michele, coordenadora do respectivo programa, esclarecimentos sobre o texto de alguns artigos,

47

oferecidas sugestões para readequação de trechos da redação e apontamentos com relação à

48

necessidade de revisão da formatação. Na qualidade de coordenadora da CEPG do PPG em Educação

49

e Saúde, Profa. Denise de Michele, considerando pertinentes os apontamentos efetuados pela Câmara,

50

acatou as recomendações efetuadas, comprometendo-se a encaminhar a versão revisada do

51

regulamento à Câmara, considerado, então, aprovado pelos presentes. Terceiro ponto de pauta:

52

Pedidos de credenciamento e descredenciamento: Aprovado o pedido de credenciamento da Profa.

53

Dra. Lavínia Silvares no PPG em Letras. Aprovado o descredenciamento do Prof. Dr. Carlos Eduardo

54

Ribeiro junto ao PPG em Educação, dado o vencimento de seu período de credenciamento no PPGE.

55

Quarto ponto de pauta: Vice coordenação do PPG em Letras: Foi homologado o nome da Profa.

56

Dra. Ana Luiza Ramazzina Ghirardi para o cargo de vice coordenadora do PPG em Letras da

57

Unifesp, com início das atividades a partir de abril de 2018, em consonância com o início da gestão

58

da nova coordenadora do PPGL, Profa. Dra. Francine Fernandes Weiss Ricieri. Quinto ponto de

59

pauta: Certificação de grupo de pesquisa: Tendo em vista o parecer favorável emitido pela Profa.

60

Dra. Renata Philippov sobre o pedido de certificação do Grupo de Pesquisa Núcleo Interdisciplinar

61

de Pesquisas sobre Ensino de Língua e Literatura, liderado pelo Prof. Dr. Fernando Rodrigues de

62

Oliveira, docente do Departamento de Educação, a Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa da EFLCH

63

recomenda a certificação. Sexto ponto de pauta: Desligamentos de discentes: Foram homologados

64

os desligamentos (cancelamento de matrícula) de Amanda Patrícia dos Santos Marques (PPGH),

65

Caroline Cavalcante Soares (PPGH), Elson Granzoto Junior (PPGH), Jessica Caroline Leite da Cunha

66

(PPGH) e Marco Aurélio Fernández (PPGHA). Sétimo ponto de pauta: Semana de acolhida ao pós-

67

graduando 2018: Os membros presentes tomaram ciência das últimas alterações sugeridas para a

68

semana de atividades voltada à recepção dos pós-graduandos ingressantes de 2018. Ficou definido
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69

que em 13 de março, dia da abertura do evento, haverá participação da Profa. Magali Silvestre,

70

Diretora Acadêmica da EFLCH, do Prof. Esper Abrao Cavalheiro, Pró-Reitor de Pós-Graduação e

71

Pesquisa da Unifesp e do Prof. Fernando Atique, coordenador da Câmara de Pós-Graduação e

72

Pesquisa da EFLCH. No mesmo dia, a partir das 10h30min., os Programas de Pós-Graduação farão

73

apresentações individuais junto a seus respectivos discentes. No dia 14 de março haverá apresentação

74

da biblioteca da EFLCH, com visita às instalações e acervo, apresentação do Comitê de Integridade

75

Acadêmica da Unifesp pelo Prof. Bruno Comparato e apresentação do Comitê de Ética em Pesquisa

76

da Unifesp/ HSP pelo Prof. Miguel Jorge. Já no terceiro dia, haverá apresentação do Núcleo de Apoio

77

ao Estudante da EFLCH (NAE) pela Profa. Marina Pereira de Almeida Mello, palestra sobre

78

Transtornos Emocionais na Pós-Graduação, com a Profa. Tânia Vichi Freire de Mello, da Unicamp

79

(a confirmar) e realização de diálogo aberto entre alunos veteranos e ingressantes dos PPGs, mediado

80

pelos próprios discentes. Prof. Fernando Atique solicitou à Profa. Denise de Michele indicação de

81

nome para conduzir a palestra sobre transtornos emocionais uma vez que a docente convidada não

82

havia confirmado participação até o presente momento. A secretaria da Câmara comprometeu-se a

83

efetuar as reservas dos espaços para apresentação dos PPGs no dia treze e a informar o número das

84

salas agendadas. Oitavo ponto de pauta: Congresso acadêmico 2018: Prof. Fernando informou que

85

hoje, dia 15 de fevereiro, haverá nova reunião com a comissão organizadora do Congresso para tratar

86

de questões inerentes à realização do evento. Relembrou aos presentes que a edição 2018 do

87

congresso, a ser realizada nos dias 11 e 12 de junho, ocorrerá de forma descentralizada, sendo cada

88

campi da Unifesp responsável pela execução das atividades locais. Pediu aos coordenadores que

89

reiterassem a data do congresso junto aos docentes dos PPGs a fim de não haver sobreposição de

90

atividades nos dias de sua realização. Novas informações serão repassadas aos Programas conforme

91

avanço das deliberações da comissão organizadora. Nono ponto de pauta: Comissão para elaboração

92

de documento de boas práticas científicas na EFLCH: Em função dos desdobramentos de discussões

93

iniciadas no âmbito no 1° Encontro de Integridade Acadêmica da Unifesp e dentro da recém-criada

94

Comissão Institucional de Integridade Acadêmica da Unifesp, foi sugerida a organização de

95

documento cujo conteúdo discorra sobre boas práticas de pesquisa dentro da instituição, material

96

educativo e preventivo para impedir que fraudes ocorram em trabalhos científicos e colaborar com

97

diretrizes para a implementação de ações corretivas em conformidade com órgãos institucionais já

98

existentes. Profa. Andrea Slemian, coordenadora do PPGH, sugeriu a organização de um fórum de

99

discussão, com participação de todos os PPGs da EFLCH, para discussão do tema, com elaboração de

100

documento sobre boas práticas científicas como resultado material dos debates. Ficou acordado que a

101

discussão sobre a possibilidade de organização desse fórum deverá ser retomada pela Câmara, e

102

tratada como ponto de pauta de reunião ordinária. Décimo ponto de pauta: Pós-Doutorado/ PNPD:
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103

Prof. Fernando Atique informou que haverá o II Encontro de Pós-Doutores da Unifesp, em 2018, e

104

reiterou a importância do registro do encerramento do vínculo dos pesquisadores de pós-doutorado

105

junto aos PPGs, quando do término do estágio, tanto para que possam receber seus certificados

106

quanto para mantermos atualizado os números de pós-doutorandos regularmente ligados à EFLCH.

107

Relembrou, ainda, que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação atualmente revisa as normas gerais para

108

início, prorrogação e conclusão das atividades em programas de pós-doutorado da Unifesp. Sobre o

109

Programa Nacional de Pós-Doutorado da Capes, Prof. Fernando Atique frisou, de acordo com

110

recomendação da ProPGPq, que a escolha dos bolsistas PNPD seja realizada a partir de editais de

111

seleção, e que os PPGs atentem às normas do Regulamento do Programa, publicado pela CAPES.

112

Décimo primeiro ponto de pauta: Relatório Sucupira – novo fluxo junto à Pró-Reitoria de Pós-

113

Graduação: A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa analisará os relatórios Sucupira – ano base

114

2017 – de todos os Programas de Pós-Graduação entre 1 e 15 de março de 2018. Desta maneira, é

115

altamente recomendado que as coordenações finalizem o preenchimento do relatório até início de

116

março de 2018, possibilitando à ProPGPq a apreciação das informações em tempo hábil com vistas à

117

devolutiva aos PPGs, possibilitando a incorporações pelos Programas das adequações sugeridas.

118

Nada mais havendo a acrescentar, eu, Douglas Felisbino Barbosa, servidor técnico administrativo da

119

Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa da EFLCH, lavrei a presente ata. Guarulhos, 15 de fevereiro de

120

2018.
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