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1

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

2

EFLCH REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2018

3

Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, com início às 15h, na sala 307 do

4

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

5

Claudemir Roque Tossato, Prof. Bruno Konder Comparato, Prof. Luiz Carlos Novaes, Profa. Denise

6

de Micheli, Prof. José Geraldo Costa Grillo e Prof. Antônio Simplício de Almeida Neto. Ausências

7

justificadas: Profa. Andréa Slemian, Profa. Francine Weiss Ricieri e Prof. Mauro Luiz Rovai. Com a

8

palavra, Prof. Fernando Atique abriu a reunião informando, de acordo com a fala do Prof. Paulo

9

Schor em sua reunião com a Pós-Graduação realizada pela manhã do dia de hoje, que as Câmaras de

10

Pós-Graduação da Unifesp assumirão, continua e crescentemente, demandas concentradas na

11

ProPGPq, dependentes de homologação do CPGPq. A criação de micro comitês assessores das

12

Câmaras, se regimentalmente aprovado, permitirá que questões locais inerentes ao cotidiano dos

13

PPGs (credenciamentos, descredenciamentos, propostas de bancas para defesa, etc.) sejam

14

deliberadas e homologadas pelas Câmaras de Pós-Graduação das respectivas unidades universitárias.

15

Prof. Fernando informou, ainda, que a Profa. Mirian Franco sugeriu a organização de uma comissão

16

local, responsável pela avaliação prévia dos projetos de pesquisa submetidos ao Comitê de Ética em

17

Pesquisa da Unifesp/ HSP pelos alunos de pós-graduação da EFLCH. Os integrantes dessa comissão

18

analisariam, antecipadamente, os projetos de pesquisas dos alunos de pós-graduação e dos

19

pesquisadores de pós-doutorado ligados à EFLCH, à luz da resolução da ética em pesquisa nas

20

ciências humanas e sociais. Sobre a visita do Sr. Jerônimo Gerolin à Pós-Graduação, programada para

21

a tarde do dia de hoje, Prof. Fernando informou que nova data será agendada para sua vinda. O

22

propósito de sua visita é debater e apresentar às secretarias de Programas os aprimoramentos dos

23

sistemas eletrônicos da Pós-Graduação (SEI, SIU, etc.). Em relação a revisão da documentação

24

necessária para emissão de diplomas de doutorado, ponto de pauta da reunião de coordenadores de

25

Câmara com Prof. Esper Abrao em 8 de março de 2018, Prof. Fernando informou que modificações

26

serão implementadas pela ProPGPq. Maiores informações serão repassadas oportunamente. Acerca

27

do Projeto Institucional para o edital Capes Print, Prof. Fernando informou que apenas PPGs nota 4

28

poderão integrar propostas em elaboração e que diversos Programas da EFLCH como PPGCS,

29

PPGHA, PPGF, PPGE e ProfHistória participam coletivamente da construção do projeto ligado ao

30

tema Estudos da Contemporaneidade, cujos objetivos são a criação e fortalecimento das redes

31

internacionais de pesquisa na área de estudos da contemporaneidade e o fortalecimento do diálogo da

32

produção científica brasileira com a produção internacional. Prof. Fernando Atique informou, ainda, a

33

reprovação de alunos em bancas de defesa de mestrado, matriculados nos PPGs em Educação e

34

Filosofia. Ambos alunos terão oportunidade de defender novamente suas dissertações. Sobre prazos
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35

de matrículas, Prof. Fernando Atique solicitou aos coordenadores que atentem aos prazos para

36

encaminhamentos das documentações dos alunos ingressantes à Câmara, responsável pela inserção

37

dos novos alunos no sistema de informações universitárias (SIU). A documentação de matrícula dos

38

candidatos aprovados para ingresso na pós-graduação deve ser encaminhada à secretaria da Câmara

39

antes do início das aulas dos PPGs para que haja número de matrícula regular para o candidato apto a

40

recebe-lo no primeiro dia de aula do PPG no semestre vigente. Pontos de Pauta: 1) Nova tabela de

41

pontuação para (re)credenciamento do PPG em Ciências Sociais; 2) Aprovação do edital para eleição

42

de representantes discentes da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa da EFLCH; 3) Livre-Docência –

43

apresentação de solicitação de inscrição; 4) Pedido de ingresso em estágio de pós-doutorado; 5)

44

Desligamentos de discentes; 6) Vice coordenação do PPG em Educação e Saúde; 7) Vice

45

coordenação da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa da EFLCH; 8) Minuta sobre Professor

46

Visitante; 9) Minuta de resolução sobre reconhecimento de diplomas de pós-graduação stricto sensu

47

expedidos por instituições estrangeiras; 10) APCN de Doutorado do PPG em Ciências Sociais da

48

Unifesp. Novamente com a palavra, Prof. Fernando Atique solicitou a inclusão de dois novos pontos

49

de pauta: Apreciação da nova tabela de pontuação para (re)credenciamento do PPG em Ciências

50

Sociais e aprovação do edital para eleição de representantes discentes da Câmara de Pós-Graduação e

51

Pesquisa da EFLCH. Como não houve objeção sobre o pedido de inclusão, os dois novos pontos

52

foram incorporados à pauta. Primeiro ponto de pauta: Nova tabela de pontuação para

53

(re)credenciamento do PPG em Ciências Sociais: Prof. Bruno Comparato, coordenador do PPGCS,

54

apresentou a nova tabela discorrendo sobre os itens pontuáveis assim como o valor atribuído a cada

55

tipo de produção. Questionado sobre o valor da pontuação mínima necessária para

56

(re)credenciamento no programa, em virtude da não menção desta informação no documento

57

encaminhado à Câmara, Prof. Bruno esclareceu que o PPGCS manterá a exigência de comprovação

58

de 1,5 pontos (um ponto e meio) para pleito do (re)credenciamento. Diante da apresentação e

59

dirimida as dúvidas apresentadas, a nova tabela foi aprovada por unanimidade. Prof. Fernando Atique

60

solicitou que o PPGCS registre na tabela a pontuação mínima exigida pelo PPG (1,5 pontos) e que

61

reenvie o arquivo corrigido para a secretaria da Câmara, que a encaminhará ao Comitê Técnico em

62

Ciências Sociais para apreciação. Segundo ponto de pauta: Aprovação do edital para eleição de

63

representantes discentes da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa da EFLCH: Em virtude do

64

encerramento do vínculo de matrícula de Kathleen Ferreira Ângulo, representante discente da Câmara

65

de Pós-Graduação e Pesquisa, fez se necessário a elaboração de edital para eleição de novos

66

representantes discentes para a Câmara (uma vaga para titular e uma vaga para suplente). O edital

67

apresentado foi recebido sem objeções e considerado aprovado. Prof. Mauro Rovai, representante dos

68

pesquisadores, Janilton Alves Borborema, servidor técnico administrativo, e Prof. Fernando Atique,
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69

coordenador da Câmara de Pós-Graduação, farão parte da comissão eleitoral. A divulgação do edital

70

será realizada através das secretarias dos Programas de Pós-Graduação, setor de eventos e demais

71

instâncias que possam contribuir com a difusão do processo eleitoral. Terceiro ponto de pauta:

72

Livre-Docência – apresentação de solicitação de inscrição: Prof. Fernando Atique informou que a

73

secretaria da Câmara recebeu solicitação de inscrição do Prof. Dr. Henry Martin Burnett Junior no

74

concurso de Livre-Docência 2018, área Estética e Filosofia da Arte. Reiterou, de acordo com o

75

cronograma de LD 2018 publicado na página da ProPGPq, que compete às Câmaras a análise das

76

solicitações de inscrições de candidatos ao concurso de LD e o encaminhamento posterior ao Comitê

77

Técnico de LD para aprovação. Quarto ponto de pauta: Pedido de ingresso em estágio de pós-

78

doutorado: Em função do parecer favorável emitido pelo PPG em Educação e Saúde na Infância e

79

Adolescência, dado o prévio aceite do Prof. Dr. Wagner Rodrigues Valente para supervisão do

80

estágio, a Câmara de Pós-Graduação aprovou o pedido de ingresso de Eliene Barbosa de Lima em

81

Programa de Pós-Doutorado da Unifesp, a ser desenvolvido no âmbito do PPGES. Quinto ponto de

82

pauta: Desligamentos de discentes: Foram homologados os desligamentos (cancelamento de

83

matrícula) de Vivian Bortolotti (PPGHA), Vinícius Duarte (PPGF), Priscila Dias Carlos (PPGE) e

84

Gabriel Felipe Palitos Viana (PPGH). Sexto ponto de pauta: Vice coordenação do PPG em

85

Educação e Saúde: Foi homologado o nome da Profa. Dra. Marcia Cristina Romero para o cargo de

86

vice coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação e Saúde na Infância e Adolescência

87

da Unifesp. Presente, Profa. Denise de Micheli informou que permanecerá à frente da coordenação do

88

Programa, de acordo com decisão da CEPG do PPGES. Sétimo ponto de pauta: Vice coordenação

89

da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa da EFLCH: Foi homologado o nome da Profa. Dra. Marcia

90

Aparecida Jacomini para o cargo de vice coordenadora da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa da

91

EFLCH, com início das atividades inerentes à função a partir de 13 de abril de 2018. Oitavo ponto

92

de pauta: Minuta sobre Professor Visitante: A Câmara de Pós-Graduação encaminhou para ciência

93

dos Programas a versão final da minuta 03/2018, que dispõe sobre a política e normas de contratação

94

de professores visitantes brasileiros e estrangeiros, disponibilizada à comunidade acadêmica da

95

EFLCH como anexo na convocação da reunião da Congregação da Escola do dia 1 de março de 2018.

96

Prof. Fernando Atique reiterou que o tema tem sido objeto de debate em diversas instâncias da

97

Unifesp (Conselho Universitário, Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa e Congregações locais),

98

e que a meta é que cada PPG seja contemplado com 02 (duas) vagas por ano. Diante dessa

99

expectativa, Prof. Fernando solicitou aos coordenadores a leitura do documento em circulação e

100

sugeriu que os PPGs iniciem discussões internas a fim de elencarem nomes de referências dentro das

101

áreas de interesse dos Programas para preenchimentos das vagas no momento que as instâncias

102

competentes deliberarem pelas suas ocupações. Novas informações sobre o assunto serão trazidas
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103

oportunamente, de acordo com os avanços das deliberações institucionais. Nono ponto de pauta:

104

Minuta de resolução sobre reconhecimento de diplomas de pós-graduação stricto sensu expedidos por

105

instituições estrangeiras: As Câmaras de Pós-Graduação da Unifesp receberam da Pró-Reitoria de

106

Pós-Graduação minuta de resolução sobre reconhecimento de diplomas de pós-graduação stricto

107

sensu expedidos por instituições estrangeiras de educação superior e de pesquisa. Conforme

108

mensagem encaminhada pela Câmara aos PPGs em 22 de fevereiro de 2018, a Pró Reitoria havia

109

estabelecido o dia 05 de março como data limite para recebimento de sugestões para o texto uma vez

110

que o documento e as propostas seriam tema de pauta da reunião de coordenadores de Câmara com

111

Prof. Esper Abrão em 08 de março. No dia 16 de março a Câmara de Pós-Graduação encaminhou aos

112

PPGs a versão final da minuta, que contemplava as alterações propostas pelas Câmaras na última

113

reunião de coordenadores com o Pró-Reitor, solicitando aos PPGs o encaminhamento de sugestões

114

até o dia 20 de março. O histórico sobre o assunto foi retomado a fim de cientificar os PPGs sobre a

115

participação direta das Câmara no processo de revalidação, conforme estabelecido na versão final da

116

minuta de resolução encaminhada a todos os Programas. Décimo ponto de pauta: APCN de

117

Doutorado do PPG em Ciências Sociais da Unifesp: Prof. Bruno Comparato conduziu a apresentação

118

do APCN de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, recebido, apreciado e

119

elogiado por esta Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa. Prof. Antônio Simplício sugeriu, apenas, a

120

incorporação dos dados do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de História no APCN,

121

sugerindo que fosse descrito como um programa de mestrado stricto sensu em rede, com 27 núcleos

122

distribuídos pelo Brasil, sendo um deles a Unifesp. A Câmara sugeriu, ainda, que o PPGCS faça a

123

vinculação de todos os docentes integrantes no APCN às disciplinas obrigatórias descritas na

124

proposta. Diante do aceite das sugestões pelo Prof. Bruno, que se comprometeu a efetuar as

125

readequações no texto e a enviar à Câmara a versão final revisada do documento, os membros

126

presentes deliberaram pela aprovação do APCN de Doutorado do PPG em Ciências Sociais, que será

127

encaminhado para aprovação da Congregação da EFLCH. Nada mais havendo a acrescentar, eu,

128

Douglas Felisbino Barbosa, servidor técnico administrativo da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa

129

da EFLCH, lavrei a presente ata. Guarulhos, 22 de março de 2018.

130

Fernando Atique

131

Claudemir Roque Tossato

132

Bruno Konder Comparato

133

Luiz Carlos Novaes

134

Denise de Micheli

135

José Geraldo Costa Grillo.

136

Antônio Simplício de Almeida Neto

