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ATA DA 3
a
 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO DO CAMPUS 1 

OSASCO, EM 18.04.2019.                                                  .                                                                                                              2 

Ao décimo oitavo dia do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, realizou-se, na sala 103 da 3 

UNIFESP, campus Osasco, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores, município 4 

de Osasco, a 3ª Reunião Ordinária de 2019 da Câmara de Pós-Graduação (CmPOS) do campus 5 

Osasco. Estiveram presentes os Professores Dr. André Roncaglia de Carvalho, coordenador da 6 

Câmara de Pós-Graduação, que presidiu a sessão, Professora Dra. Luciana Onusic, Professora Dra. 7 

Luciana Rosa de Souza, Professor Dr. Luiz Jurandir Simões de Araújo, Professor Dr. Raphael 8 

Neves, Ricardo Vieira Bertoldo e Erick Ohanesian Polli. Às 14:35h o Professor André deu início a 9 

sessão passando aos informes. Orientações do Comitê de Ética e Pesquisa UNIFESP. Na última 10 

reunião do Conselho de Pós-graduação, o Professor Miguel Jorge, coordenador do comitê de ética, 11 

apresentou o novo requerimento de cadastro para submissão das pesquisas para graduação, PBIC, 12 

iniciação científica, mestrado e doutorado, chamando a atenção para os pesquisadores que lidam 13 

com animais e seres humanos que fazem o cadastro depois do inicio da pesquisa, ocorrendo um 14 

problema de ordem ética. A instrução é que o orientador cadastre o projeto como pesquisador 15 

responsável e o discente como assistente da pesquisa, mas alguns ajustes deverão ser feitos, pois o 16 

formulário foi baseado na experiência da Escola Paulista de Medicina. Sobe projetos de extensão e 17 

TCC o comunicado informou que nem todos esses projetos envolvem uma pesquisa e não devem 18 

ser submetidos ao comitê de ética. Sobre a importância do cadastro no OrcId, o professor André 19 

informou que é um instrumento importante, sendo uma plataforma de pesquisa aberta e quando 20 

publicado um artigo ele fica atrelado ao seu OrcId. Como tem aparecido de maneira recorrente, 21 

seria interessante fazer outra discussão sobre essa questão. RTI FAPESP. Será feita a submissão 22 

dos projetos para a RTI da Unifesp inclusive para os Programas que não estão vinculados ao 23 

RTI/FAPESP, sendo de 0 a 30 mil e 60 mil. Os editais serão publicados em maio. O discente Eric 24 

falou da necessidade de uma sala maior para estudo e pesquisa e perguntou sobre a outra sala de 25 

pesquisa do terceiro andar. O Professor André explicou que a sala em questão é somente para 26 

grupos de pesquisa e que tem um propósito diferente da sala de pesquisa 304 destinada aos 27 

discentes e que o RTI poderia abrir essa possibilidade futuramente, mas que as pesquisas em grupo 28 

se sobrepõem as pesquisas individuais. A professora Luciana Onusic relatou sobe as questões de 29 

problemas de espaço no campus, que as demandas dessa ordem são aprovadas pela Congregação 30 

mediante o estudo de uma comissão de infraestrutura da EPPEN. Verba PROAP. O Professor 31 

André informou que a pró-reitora de administração, a Sra. Tânia Mara informou que foram 32 
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devolvidos 295 mil de verba empenhada não gasta. A explicação para isso foram questões de 33 

tramite, de fornecedor que não emitiu nota, não prestou o serviço e de ainda de pesquisadores que 34 

solicitaram verba, não gastaram e não devolveram o recurso impedindo a realocação do mesmo 35 

recurso para outros programas. Após discussão da importância da captação de recursos para 36 

pesquisa por meio de outras fontes, o Professor André sugeriu uma reunião com os líderes dos 37 

grupos de pesquisa do campus para pensar nessas questões. Chamada de Propostas FAPESP - 38 

CONFAP - CNPq - European Research Council: Oportunidades de pesquisa na Europa para 39 

pesquisadores do Brasil/Chamada FAPESP 10/2019. O Conselho de Pesquisa Europeu publicou 40 

edital para intercâmbios científicos que terão início no segundo semestre de 2019 com bolsa de 41 

pesquisa. O prazo para manifestação de interesse vai até dia 29 de maio e para submissão das 42 

propostas até 30 de junho. Leu aos presentes algumas linhas de pesquisa que seriam de interesse da 43 

EPPEN. Congresso Acadêmico UNIFESP 2019. A Professora Luciana Rosa informou que o 44 

cronograma está fechado e que o PPG em Economia e Desenvolvimento fará apresentação no dia 5 45 

de julho. O mestrado profissional talvez não apresente. Foi sugerida uma mesa para discutir a 46 

situação da pesquisa hoje. O Professor Luiz Jurandir propôs um tema em que os novos doutorandos 47 

pudessem discutir a busca de recursos para pesquisa, como, por exemplo, o convênio com a 48 

universidade da Nova Zelândia. O Professor André mencionou que o único problema dessa pauta 49 

seria o acerto no convidado para falar dessa questão de forma estruturada. A Professora Luciana 50 

Onusic sugeriu seminários propostos pela câmara de pós de forma sistemática, a cada dois ou três 51 

meses, com a finalidade de discutir questões sobre financiamento da pesquisa. O Professor Luiz 52 

Jurandir lembrou a fonte de captação do PAPS. Ordem do dia. Atas atrasadas. O Professor André 53 

mencionou que as atas anteriores não foram aprovadas e gostaria de submetê-las ao colegiado 54 

anterior para aprovação e assinatura. A proposta é de envio de e-mail aos membros anteriores do 55 

colegiado com data limite para manifestação e aprovação. Aprovado por todos. Mandato dos 56 

representantes de Câmara de Pós-graduação da EPPEN. O Professor André relatou que foi 57 

proposta a diminuição do mandado dos membros para dois anos, pois no momento não existe 58 

regulamentação de temporalidade dos membros no regimento. A Professora Luciana Rosa sugeriu 59 

que a cada eleição de coordenação fosse feita a troca dos membros e que a mudança regimental seja 60 

votada em reunião extraordinária com pauta única. O Professor Raphael entendeu ser uma questão 61 

departamental, caso o membro estivesse impossibilitado que fosse indicado novo membro. O 62 

Professor André sugeriu mandato de um ano com possibilidade de duas reconduções. A Professora 63 

Luciana Onusic se prontificou a verificar esses prazos. Projeto de Extensão e Pesquisa 64 
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Laboratório de Análise em Segurança Internacional e Tecnologias de Monitoramento. Item 65 

prejudicado pela ausência do Professor Acácio. O Professor André levantou a dúvida da submissão 66 

do documento à Câmara de Extensão e na sequencia para Câmara de Pós-graduação. Sugeriu 67 

transferir o ponto para próxima reunião contando a presença do Professor Acácio. Aprovado para 68 

próxima reunião em razão da ausência dos responsáveis. Proposta de Grupos de pesquisa em 69 

desigualdade do departamento de Economia e Políticas Públicas do departamento de Relações 70 

Internacionais. Em conferência com a PROPGPq, o Professor André soube da não obrigatoriedade 71 

em aprovar os grupos de pesquisa nas câmaras, mas apenas encaminhar ao servidor da Pró-reitoria a 72 

solicitação de cadastro dos grupos de pesquisa junto ao CNPq. A Professora Luciana Rosa lembrou 73 

que o Professor Ésper como Pró-reitor fez um pente fino nos grupos de pesquisa, pois alguns grupos 74 

contavam com somente um docente. Após a mudança da coordenação o fluxo continuou o mesmo. 75 

Porém a alteração deverá ser feita. Colocado em votação a aprovação dos grupos de pesquisa do 76 

departamento de Relações Internacionais e do departamento de Economia. Aprovado por 77 

unanimidade. Formulação do sistema de gestão acadêmico da pós-graduação. O Professor 78 

André falou com a Sra. Lidiane sobre uma “pasta verde” para pós-graduação. O Professor André se 79 

prontificou a levantar essa questão na reunião dos coordenadores, porém, diante das múltiplas 80 

demandas da área de TI da Pró-Reitoria de Pós-Graduação acredita que não seria possível no 81 

momento. Às 15:34h a reunião foi encerrada e a ata lavrada por mim, Lilian Bispo de Oliveira, 82 

secretária executiva da Câmara de Pós-graduação da EPPEN. 83 

Osasco, 18 de abril de 2019. 84 

_________________________________________ 85 

Prof. Dr. André Roncaglia de Carvalho 86 

_________________________________________ 87 

Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic 88 

_________________________________________ 89 

Profa Dra. Luciana Rosa de Souza 90 

_______________________________________ 91 

Prof. Dr. Luiz Jurandir Simões de Araújo 92 

________________________________________ 93 

Prof. Dr. Rapahel Neves  94 

_________________________________________ 95 
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Ricardo Vieira Bertoldo 96 

_________________________________ 97 

Erick Ohanesian Polli 98 

_________________________________________ 99 

Lilian Bispo de Oliveira - Secretária Executiva 100 


