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ATA Nº 2 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ENSINO DE PÓSGRADUAÇÃO (CEPG)
Ata da Sessão Extraordinária da Comissão de Ensino
de Pós-Graduação (CEPG), realizada no dia 29 de
março de 2016, às 15 horas e 10 minutos, na sala
214.
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Aos vinte e nove do mês de março de dois mil e dezesseis, às quinze horas e dez minutos, teve
início a reunião extraordinária do Programa de Pós-Graduação em Letras, na sala 214 do prédio
provisório do campus Guarulhos. Participaram da reunião os professores doutores: Sandro Luis
da Silva (coordenador), Orlando Vian Junior (vice-coordenador), Fernanda Miranda da Cruz,
Álvaro Antônio Caretta, Renata Philippov, a representante discente Juliana Hott (Suplente Estudos Linguísticos). A reunião teve início com a pauta única: Critérios para Credenciamento
e Recredenciamento de Orientadores. A reunião teve a presença do coordenador do Comitê de
Ética de Ciências Humanas da Unifesp, Marcelo Carvalho, o qual foi convidado pelo
coordenador do Programa a expor a respeito da nova tabela submetida pelo PPGL para
credenciamento e recredenciamento. Marcelo iniciou apresentando o papel do Comitê com
relação à credenciamento/recredenciamento, os critérios de avaliação utilizados para tal, visto
que o Programa de Pós passa duas vezes pela apreciação do Comitê, ou seja, na apresentação de
seu PCN e na submissão a tabela com os critérios de avaliação da produção docente/discente. O
coordenador do Comitê explicou que a última tabela proposta pelo PPGL se distancia do
Documento de Área de Letras na Capes, o que pode resultar em processo de desqualificação do
Programa. E, por isso, essa tabela foi recusada pelo Comitê de Ciências Humanas, devendo ser
revista com base nos itens qualificáveis apresentados no Documento de Área. Após a finalização
da fala de Marcelo Carvalho, os membros da CEPG passaram para a discussão da tabela.
Realizou-se a reformulação de alguns critérios e pontuações destinadas, que serão apresentadas a
todo o colegiado em reunião geral que será convocada pela CEPG, a qual ocorrerá dia
20/04/2016. A reunião se encerrou às dezessete horas e quarenta e dois minutos. Sem mais, eu,
Fernanda Maria Alves Lourenço, secretária executiva do Programa de Pós-Graduação em Letras,
assino esta ata.

