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ATA DA 2
a
 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO DO CAMPUS 1 

OSASCO, EM 18/03/2021. 2 

Ao décimo oitavo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, realizou-seem ambiente 3 

remoto a 2ª Reunião Ordinária de 2021 da Câmara de Pós-Graduação (CmPOS) do campus Osasco. 4 

Estiveram presentes o Professor Dr. André Roncaglia de Carvalho, coordenador da Câmara de Pós-5 

Graduação, que presidiu a sessão, Professora Dra, Luciana Rosa de Souza, Professora Dra. Ana 6 

Carolina Correa da Costa Leister, Professor Dr. Humberto Galucci Netto, Professor Dr. Evandro 7 

Luiz Lopes, Professor Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa, Professor Dr. Marcello Simão Branco, 8 

Andreas Leber e Ricardo Vieira Bertoldo. Às 14h10 o Professor André deu início a sessão passando 9 

aos informes. Reunião de coordenadores de Câmaras. Foi definido um grupo de trabalho para 10 

discutir as políticas afirmativas na Unifesp e solicitaram que a Câmara indicasse um representante. 11 

A coleta Sucupira desse ano será até o dia 23 de abril, que é a data limite. Se possível encaminhar o 12 

quanto antes para a PROPGPq averiguar antes do envio final. Reunião da internacionalização 13 

professores André, Evandro e Luciana Onusic. O professor André relatou a reunião para estudo, 14 

levantamento nas áreas de pesquisa para começar a visualização de possíveis sinergias. Conversou 15 

com outros coordenadores a respeito. Existem várias ferramentas que a PROPGPq vem criando para 16 

identificação das linhas de pesquisa e interesse de linhas dos pesquisadores desenvolvimento da 17 

internacionalização. O professor André mencionou que já tem os mapas de integração das pesquisas 18 

baseado nas palavras chave. Para o campus de Osasco será verificado alguns padrões de 19 

pesquisadores para novas áreas. O professor Evandro colocou a importância das atividades que 20 

possam fomentar a pesquisa no campus de interesse comum, integrando os alunos à pesquisa, isso 21 

colocaria o grupo mais próximo da pós-graduação. Informe da Biblioteca. O Sr. Andreas deu um 22 

informe sobre a divulgação de um trail. Outro informe é sobre a base de e-books na biblioteca e 23 

sobre as dificuldades orçamentárias para as renovações dessas bases, que dependem de um 24 

orçamento de 340 mil reais. A reitoria está em contato com Brasília para tentar a verba para as 25 

renovações necessárias. Informe da Direção. O professor Julio informou que o Congresso 26 

Acadêmico será realizado de 25 a 29 de junho e o tema será Universidade em Defesa da Vida. As 27 

inscrições para os trabalhos serão de 26/3 a 16/5. Serão 18 subtemas que serão separados por 28 

campus. O CONSU se reuniu em 17/3 para tratar do regimento, mas a informação é que haverá 29 

outras reuniões. O professor relatou aos presentes como ocorreu a Sessão Solene dos 10 anos da 30 

EPPEN realizada no dia 15/03/2021. Após os informes da direção, o professor Evandro pediu a 31 

palavra para candidatar-se como representante no Congresso Acadêmico 2021. Aprovado por todos. 32 
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Pauta. Relatório professor visitante. O professor André colocou em votação o relatório de dezoito 33 

meses do professor visitante George Sales do departamento de Ciências Contábeis.  Aprovado por 34 

todos. Discussão sobre o fluxo interno para orientação de pós-doutorado na EPPEN. Após um 35 

candidato a pós-doutorado solicitar uma assinatura à direção do campus para submeter um pedido à 36 

Fapesp surgiram muitas dúvidas, por isso, foi feita uma portaria da Direção Acadêmica (nº 37 

1040/2021) para organizar esse processo. Na reunião dos coordenadores da Câmara teve o 38 

conhecimento que as inscrições para pós-doutorado ainda são feitas de maneira informal pela 39 

Unifesp. A professora Luciana Rosa explicou que o Programa de Economia e Desenvolvimento 40 

teria direito a uma bolsa PNPD, porém, o último recurso para o bolsista foi autorizado em 2013. De 41 

toda forma seria importante institucionalizar tanto para atendermos os doutores no Brasil e os de 42 

fora que conseguem bolsa. O professor Julio sugeriu preparar um ofício pela Câmara e PPED para a 43 

PROPGPq pleiteando ao menos uma bolsa para Osasco. Compra de livros para biblioteca.  O Sr. 44 

Andreas informou que será aberta a compra de livros em abril de 2021. Na pós-graduação costuma-45 

se comprar três exemplares do livro. Pediu para que o programa de Economia e Desenvolvimento 46 

fizesse uma relação de livros de interesse. Com a palavra, o professor Julio perguntou sobre as 47 

novas contratações para professores visitantes. O professor André esclareceu que ainda não se sabe 48 

como isso ocorrerá. Será feita uma reunião para averiguar o desempenho dos professores visitantes. 49 

Como os contratos dos professores irão vencer a partir de maio pensaram em levar essa questão 50 

para os departamentos no que se refere às contribuições e o que pode ser melhorado. Último 51 

informe. O professor André informou que será feita uma reunião com todos os discentes 52 

ingressantes dos programas de mestrado e doutorado no dia 22/04 para esclarecimentos de dúvidas. 53 

Às 14:55h a reunião foi declarada encerrada e a ata lavrada por mim, Lilian Bispo de Oliveira, 54 

secretária executiva da Câmara de Pós-graduação da EPPEN. 55 

_________________________________________ 56 

Profa Dra. Ana Carolina Correa da Costa Leister 57 

_________________________________________ 58 

Prof. Dr. André Roncaglia de Carvalho 59 

_________________________________________ 60 

Prof. Dr. Humberto Gallucci Netto 61 

_________________________________________ 62 

Prof. Dr. Evandro Luiz Lopes 63 

_________________________________________ 64 
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Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa 65 

_________________________________________ 66 

Profa. Dra. Luciana Rosa de Souza 67 

________________________________________ 68 

Prof. Dr. Marcello Simão Branco 69 

________________________________________ 70 

Ricardo Vieira Bertoldo 71 

_________________________________________ 72 

Lilian Bispo de Oliveira - Secretária Executiva 73 


