
 

 

 

 

   

Ministério da Educação 
Universidade Federal de São Paulo 

CAMPUS OSASCO 
 

ATA DA 4
a
 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO DO CAMPUS 1 

OSASCO, EM 20/05/2021. 2 

Ao vigésimo dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, realizou-se em ambiente remoto a 3 

4ª 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, Professor Dr. Raphael Neves, vice-coordenador da Câmara de 6 

Pós-Graduação, Professora Dra. Ana Carolina Correa da Costa Leister, Professora Dra, Luciana 7 

Rosa de Souza, Professora Dra. Luciana Massaro Onusic, Professor Dr. Evandro Luiz Lopes, 8 

Professor Dr. Marcello Simão Branco, Andreas Leber, Ricardo Vieira Bertoldo e Isabela Fernandes. 9 

Às 14h10 o Professor André deu início à sessão passando aos informes. Reunião de 10 

coordenadores de Câmaras. Está cada vez mais definido do repositório institucional da Unifesp. 11 

Foi solicitado que os programas de pós-graduação digitalizassem as produções pretéritas para serem 12 

carregadas no repositório. O Sr. Andreas informou que os TCCs da EPPEN já eram recebidos em 13 

formato digital e desde 2019 já cadastram todos os TCCs no repositório institucional. As 14 

dissertações do mestrado profissional em Gestão de Políticas e Organizações Públicas também já 15 

estão cadastradas, faltando apenas mais dissertações do mestrado de Economia e Desenvolvimento. 16 

O professor André complementou que o repositório vai além das dissertações, incluindo, ainda, a 17 

produção docente. Novo fluxo de dissertações e teses. Está em funcionamento o novo sistema 18 

acadêmico de notas, o SIIU 2.0. A secretária da Câmara de Pós e do mestrado em Economia, Lilian 19 

Bispo explicou o funcionamento do novo sistema, que ainda encontra-se em processo de transição 20 

do SIIU anterior para o atual, sendo no momento podendo ser feito o cadastro das disciplinas, oferta 21 

das disciplinas e lançamento de notas a serem feitos pelo docente, além do acesso ao perfil discente 22 

que permitirá a emissão de atestado de matrícula e histórico. Voltando a questão do repositório 23 

institucional, a professora Luciana Rosa comentou que para a Capes é muito importante que as 24 

dissertações estejam carregadas na página do programa. A professora Luciana Onusic pediu a 25 

palavra para solicitar um voluntário, a pedido da comissão local do Congresso, para compor as 26 

mesas temáticas. O professor André questionou sobre o cronograma do Congresso e o professor 27 

Evandro informou que das oitenta mesas propostas, cinquenta foram aprovadas e confirmadas, 28 

sendo a EPPEN com proposta de poucas mesas. O professor relatou ainda, que propôs uma mesa 29 

com um convidado da Fapesp e da Capes, porém, a mesa não foi aprovada o que gerou uma 30 

situação delicada, uma vez que os convidados havia confirmado a participação no Congresso. O 31 

professor André informou que outro assunto tratado na reunião de coordenadores foi a situação dos 32 
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alunos que não realizaram a rematrículas nos programas de mestrado e doutorado, pois estão 33 

correndo o risco de perderem a vaga. Foi solicitada ainda a indicação de um docente do campus 34 

para compor o grupo de trabalho que irá revalidar diplomas estrangeiros em território nacional. 35 

Coleta Sucupira. O prazo para envio da coleta Sucupira é até 3 de maio. A professora Débora 36 

Hipólide solicitou o quanto antes enviar para que possam realizar uma conferência antes de mandar 37 

para a Capes. Indicação docente para compor o grupo de trabalho das Ações Afirmativas. O 38 

professor André solicitou a indicação docente da Câmara para o grupo que desenvolverá um 39 

conjunto de diretrizes para alunos com deficiência, ações étnico-raciais entre outros. A professora 40 

Luciana Rosa informou que estava participando ativamente do grupo das Ações Afirmativas e parou 41 

de receber os convites para as reuniões por parte da professora Andreia Slemian. O professor André 42 

se prontificou a informar ao grupo sobre a situação ocorrida. Comissão de Internacionalização. O 43 

professor André informou que estão trabalhando com um documento que pretende trazer para a 44 

próxima reunião. Pauta. Ata da reunião de Abril de 2021. Aprovada com uma abstenção. Banca 45 

de defesa da discente Kárita Allen do mestrado de Economia e Desenvolvimento. Aprovado por 46 

todos. Banca de defesa do discente Gustavo Brighenti do mestrado em Economia e 47 

Desenvolvimento. Aprovado por todos. Solicitação da prorrogação de prazo de matrícula do 48 

discente Cláudio Rogério Basso Godoy do mestrado em Gestão de Políticas e Organizações 49 

Públicas. A professora Ana Carolina relatou aos presentes a situação do aluno que por conta da 50 

pandemia acumulou inúmeros processos de inventários de pessoas falecidas por Covid, o que 51 

comprometeu o desenvolvimento da pesquisa do discente. Aprovado por todos. Inscrição para 52 

concurso de Livre-Docência da professora Cristina Pecequilo, departamento de Relações 53 

Internacionais. Aprovado por todos. Às 14:55h a reunião foi declarada encerrada e a ata lavrada 54 

por mim, Lilian Bispo de Oliveira, 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. Evandro Luiz Lopes 61 

_________________________________________ 62 

Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic 63 

_________________________________________ 64 
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Profa. Dra. Luciana Rosa de Souza 65 

_________________________________________ 66 

Prof. Dr. Marcello Simão Branco 67 

________________________________________ 68 

Prof. Dr. Raphael Neves 69 

________________________________________ 70 

Ricardo Vieira Bertoldo 71 

________________________________________ 72 

Andreas Leber 73 

________________________________________ 74 

Isabela Fernandes 75 

_________________________________________ 76 

Lilian Bispo de Oliveira - Secretária Executiva 77 


