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

OSASCO, EM 21.02.2019. 2 

Ao vigésimo primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, realizou-se, na sala 3 

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

município de Osasco, a 1ª Reunião Ordinária de 2019 da Câmara de Pós-Graduação (CmPOS) do 5 

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

da Câmara de Pós-Graduação, que presidiu a sessão, Professor Dr. Julio Cezar Zorzenon Costa, 7 

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

Dr. Murilo Leal Pereira Neto, Professora Dra. Heloísa Cândia Hollnagel, Professor Dr. Raphael 9 

Neves, Ricardo Vieira Bertoldo e Caio Cruz Santos. Às 16:20h o Professor André abriu a sessão e 10 

passou ao informes. Processo seletivo para contratação dos professores visitantes. Foram doze 11 

editais processados pela Câmara, sendo onze vagas referentes ao campus. Relatou que um trabalho 12 

intenso foi feito entre os dias 26 e 28 de dezembro, em torno de 80 candidatos e muitos documentos 13 

a serem processados. Devido ao grande volume de candidatos para a toda universidade, algumas 14 

correções estão sendo feitas em alguns processos por conta de erros na documentação, 15 

principalmente nos editais. A previsão de chegada dos docentes é meados de maio possivelmente 16 

contando com os professores para o segundo semestre. Reunião dos coordenadores de Câmara. 17 

Durante a reunião dos coordenadores de Câmara foi proposto um comitê para pensar nos processos 18 

de contratação dos professores visitantes. Também houve uma discussão sobre bolsas e projetos de 19 

pesquisa, em que editais mais sofisticados poderiam ser operacionalizados pela Fap, e os próprios 20 

recursos poderiam ser utilizados pelo projeto, que no futuro valeria pensar em fontes mais ousadas 21 

de financiamento. O Professor Luiz Jurandir, na qualidade de diretor administrativo na Fap, 22 

explicou sobre o Projeto Acadêmico de Prestação de Serviço, o PAPS. No momento estão passando 23 

pelos campi para esclarecimentos. O Professor André passou ao informe sobre Sistema CNPq, que 24 

tem exigido cada vez mais que os pesquisadores criem perfis nas plataformas ResearchId OrcId, a 25 

instituição deve fazer esse cadastro unificado para captar recursos e bolsas de produtividade. A 26 

plataforma Sucupira encerra a coleta de dados em 8 de março para conferencia dos programas, e as 27 

informações precisam ser inseridas até 1 de março. Com relação ao Congresso Acadêmico 2019, a 28 

ideia é da pós-graduação se envolver diretamente no evento com uma participação mais ativa dos 29 

alunos e pesquisadores. Entre 18 de março e 18 de abril os resumos deverão ser submetidos. O 30 

Professor Luiz Jurandir pediu a palavra para mencionar que todos receberão um Fap informe, que 31 
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no momento muitos problemas estão sendo resolvidos, com processos ainda muito falhos e sem 32 

interconexão. Ordem do dia. Bancas de defesa. Bancas dos discentes Mario Henrique Carvalho e 33 

André Oliveira Cardoso do mestrado em Economia e Desenvolvimento, aprovadas ad referendum 34 

devido ao período de férias. Aprovadas por unanimidade. Bancas de defesa dos discentes Gilberto 35 

Silva e Daniel Watanabe do mestrado em Economia e Desenvolvimento. Aprovadas por 36 

unanimidade. Bancas das discentes Jessica Natalia e Andreia Trinca do mestrado profissional. 37 

Aprovadas por unanimidade. Calendário das reuniões da Câmara. Ficou redefinida a reunião do 38 

dia 20 para o dia 18 de junho devido ao feriado, e a reunião de julho do dia 22 foi transferida para o 39 

dia 18. O horário da reunião passou a ser às 14 horas. Aprovado por unanimidade. Formação do 40 

Comitê de Credenciamento e Recredenciamento de Pós-graduação do Campus Osasco. A 41 

Professora Luciana Rosa relatou que o programa de pós-graduação em Economia de 42 

Desenvolvimento e a Câmara de Pós-graduação receberam no ultimo dia 8 de fevereiro a Professora 43 

Debora e o Sr. Jeronimo representando o Conselho de Pós-Graduação, com o intuito de auxiliar no 44 

preenchimento da plataforma Sucupira e sugeriram que a Câmara de Pós criasse um comitê para 45 

credenciar e recredenciar os docentes dentro dos critérios de cada programa para que não houvesse 46 

conflito de interesse. A ideia seria de o comitê ser formado por docentes de outros programas para 47 

dar o caráter de impessoalidade.  No campus São Paulo já existe um grupo mesclado atendendo 48 

vários programas. A Professora Heloisa não concordou com a sugestão, pois entendeu que a Câmara 49 

já realizava essa avaliação, que cada programa teria sua logica de funcionamento e no momento o 50 

colegiado já consegue fazer essas analises. O Professor Fábio também entendeu ser desnecessário 51 

esse comitê, pois o interesse é do departamento que deveria aprimorar o programa. Após discussão 52 

o ponto não foi votado e ficará para outro momento. Novas normas referentes à Pós-graduação 53 

da CAPES. O Professor André informou que a portaria número 33 diz respeito aos APCNs. Após 54 

apresentação da portaria o Professor Raphael fez uma comparação entre a portaria nova e a anterior. 55 

A única alteração observada foi a previsão para o mestrado à distância, portanto, nenhuma alteração 56 

substancial. APCN do Curso de direito: apresentação e discussão. O Professor André lembrou 57 

que foram escolhidos dois pareceristas ad hoc pelo colegiado para elaboração de pareceres a serem 58 

apresentados à Congregação. O Professor Murilo sugeriu que a apresentação fosse feita, que as 59 

duvidas fossem sanadas e na próxima reunião retornasse ao colegiado da câmara para aprovação por 60 

conta recebimento da APCN no mês de dezembro. O Professor Raphael iniciou a apresentação da 61 

APCN e descreveu sobre os critérios da área, critérios da avaliação quadrienal, da proposta 62 
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interdisciplinar do programa e perfil do corpo docente. Após a apresentação, a Professora Luciana 63 

Rosa explicou o trâmite da APCN. O Professor André mencionou que as sugestões feitas pelo 64 

colegiado da câmara são pontuais e não estruturais e parabenizou a proposta. O Professor Raphael 65 

concordou em levar as sugestões para o curso de modo que a APCN possa ser encaminhada à 66 

Congregação e Comitê Técnico de Humanidades da PROPGPq. O Professor André sugeriu 67 

aguardar os pareceres e as correções e caso necessário será agendada uma reunião extraordinária 68 

para aprovação do documento. Às 18:20 h a reunião foi encerrada e a ata foi lavrada por mim, 69 

Lilian B. de Oliveira, secretária da Câmara de Pós-Graduação da EPPEN. 70 

 Osasco, 21 de fevereiro de 2019. 71 
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