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1

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

2

OSASCO, EM 14.06.2018.

3

Ao décimo quarto dia do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, realizou-se no auditório da

4

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

5

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

6

Estiveram presentes os Professores Dr. Osmany Porto de Oliveira, coordenador da Câmara de Pós-

7

Graduação, que presidiu a sessão, Professor Dr. Evandro Luiz Lopes, Professor Dr. Daniel A.

8

Feldmann, Professor Dr. Murilo Leal Pereira Neto, e Ricardo Bertoldo. Às 14:20 horas o Professor

9

Osmany abriu a sessão e passou aos informes e solicitou a inclusão de dois itens na pauta. Reunião

10

dos coordenadores de Câmara de junho. O Professor Osmany informou que não foi possível a

11

presença dos coordenadores da câmara da EPPEN na reunião dos coordenadores, porém, relatou

12

esteve na PROPGPq para buscar informações e passou alguns tópicos da reunião de coordenadores

13

ocorrida dia 07 de junho. Um deles foi a discussão da avaliação interna dos Programas de Pós-

14

graduação da Unifesp, e que a PROPGPq está realizando as devolutivas dessas avaliações nos

15

campi. Propuseram comparecer na EPPEN dia 2 de julho, porém, como a grande maioria dos

16

docentes estará em período de férias, a ideia foi realizar esse encontro na câmara de pós de agosto.

17

Revisão do regimento interno da pós-graduação. Dentre as sugestões feitas pela PROPGPq,

18

houve a da inclusão da competência sobre a decisão de abertura e continuidade dos programas de

19

pós-graduação, após ouvidas as câmaras de pós-graduação e o CPG, cabendo a PRPOGPq a

20

apresentação de um conjunto de metas para os programas de pós-graduação. Depois da última

21

avaliação da Capes, a PROPGPq fez um estudo dos programas da universidade, e até as

22

devolutivas, novos programas de pós-graduação não serão iniciados. O Professor Daniel ratificou o

23

relato do Professor Osmany sobre a emissão dos pareceres, pois é membro do comitê técnico de

24

pós-graduação. O Professor Evandro entendeu que a proposta sobre a continuidade dos programas é

25

centralizadora por parte da pró-reitoria e mencionou duas situações de grande importância para

26

manutenção dos programas: a concentração de esforços e melhorias na pontuação. O Professor

27

Osmany mencionou sobre alguns programas na Unifesp com nota 3 que não progrediram, mas não

28

deu maiores detalhes a respeito, pois não participou da ultima reunião. O Professor Murilo

29

demonstrou preocupação sobre a impossibilidade de abertura de novos programas devido aos

30

grupos que estão discutindo há bastante tempo sobre seus projetos. O Professor Evandro sugeriu

31

levar à pró-reitoria qual peso das câmaras nessa decisão, e quais metas irão nortear a pró-reitoria
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32

para esse processo de dissolução de programas. O Professor Osmany fez as solicitações de inclusão

33

de pauta e no expediente: a) referendar banca do discente Rafael Martins de Oliveira, do mestrado

34

em Economia e Desenvolvimento, que foi aprovada ad referendum no mês anterior; b) informe de

35

renovação das 6 bolsas para o mestrado de Economia e Desenvolvimento c) manutenção da reunião

36

de julho e alteração das datas das reuniões do segundo semestre d) indicação de um membro

37

compor o comitê técnico de livre-docência. Colocou em votação as inclusões solicitadas. Aprovado

38

por todos. Bolsas para o mestrado em Economia e Desenvolvimento. A Professora Luciana Rosa

39

e o Professor Veneziano entraram em contato com a câmara por e-mail para dar andamento no

40

pedido de renovação das 6 bolsas do mestrado que encerraram dia 28/02/18. O Professor Osmany

41

informou que encaminhou o pedido à pró-reitoria, mas ainda não obteve resposta. O Professor

42

Daniel Feldman demonstrou preocupação e solicitou o reforço do pedido. O Professor Osmany

43

reiterou que fez o encaminhamento e caso quisessem reforçar o pedido, que fosse colocado para

44

inclusão na próxima reunião de coordenadores de câmara no dia 12/07, ou, caso achassem

45

pertinente, que a Professora Luciana Rosa agendasse uma reunião com a pró-reitoria e explicou que

46

todas as bolsas estão sendo redistribuídas. O Professor Daniel confirmou que o Programa sempre

47

teve 2 bolsas e que essas 6 bolsas seriam adicionais. Relatou que a Professora Luciana Rosa

48

conversou com a Sra. Marcia, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa e foi informada sobre a

49

possibilidade do campus ser contemplado por uma bolsa de pos-doc, sendo pertinente discutir essa

50

questão no âmbito da Câmara, uma vez que foram canceladas as contratações dos professores

51

visitantes. Uma sugestão da CEPED é que os professores que se licenciarem do campus para o pos-

52

doc ou como professor visitante possam continuar orientando os alunos do mestrado. O Professor

53

Osmany explicou que a universidade pode ter pós doutorandos independente do docente fazer parte

54

de um Programa de pós-graduação. Quanto às bolsas do PNPB, a Capes distribuiu para alguns

55

programas da Unifesp e sugeriu que o programa pedisse uma bolsa via câmara. O Professor

56

Evandro explicou sobre as 3 opções de bolsa: pós-doutorado com bolsa, sem bolsa ou PNPB, que é

57

“bolsa balcão”. Primeiro a bolsa precisa ser instalada via pró-reitoria com pedido junto à Capes. O

58

Professor Osmany sugeriu fazer o pedido via câmara e chamou atenção para os quem têm bolsa

59

Fapesp, pois esses não poderiam continuar orientando. Daniel mencionou que a CEPED aprovou

60

uma resolução permitindo que o pós-doutorando possa continuar com as orientações. Aprovação

61

das bancas do Mestrado em Economia e Desenvolvimento. O Professor Osmany colocou em

62

votação as banca dos discentes André Corrêa Barros, Rafael Martins de Oliveira e Samir Luna de

Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo
CAMPUS OSASCO

63

Almeida. Aprovadas por unanimidade. Grupo de Pesquisa Professor Renan Quinalha. O

64

Professor Osmany esclareceu que o professor solicitou o cadastro do grupo de pesquisa diretamente

65

à Pró-reitoria de Pós-graduação e o pedido chegou posteriormente até a Câmara. Sugeriu pelo

66

indeferimento do grupo e pela solicitação de maiores informações e documentos ao Professor

67

Renan. Colocado em votação o indeferimento grupo do professor Renan. Aprovado por

68

unanimidade. O Professor Osmany solicitou à secretária da Câmara encaminhar aos docentes do

69

campus os esclarecimentos dos fluxos de cadastro dos grupos de pesquisa. Indicação de membro

70

para Comissão das Ações Afirmativas. O Professor Daniel Feldman sugeriu que o discente Samir

71

representasse a referida comissão. O Professor Osmany mencionou sobre a defesa do mestrado do

72

discente em breve, logo não poderia como assumir esse compromisso. O Professor Evandro sugeriu

73

que fosse feita uma consulta à Pró-Reitoria para se ter clareza se outro docente que não seja da

74

Câmara possa participar da comissão. Considerando a falta de informações quanto ao membro da

75

comissão, será feita consulta para esclarecimentos e encaminhada por e-mail posteriormente. Fluxo

76

de comunicação. O Professor Osmany relatou que devido ao fluxo de e-mails que tem recebido tem

77

tido dificuldades em responder algumas mensagens e propôs que as mensagens fossem

78

encaminhadas ao e-mail da câmara. Para essa finalidade foi criada a resolução 003 instituindo esse

79

fluxo de comunicação. O Sr. Ricardo Bertoldo comentou que algumas questões que tem enviado à

80

Pró-Reitoria foram devolvidas sem retorno. Resolução aprovada por todos. RTI 2018. O Professor

81

Osmany informou que um valor do RTI Fapesp foi destinado ao campus. Esclareceu que os projetos

82

aprovados pela Fapesp recebem verba que vai direto para a instituição. Lembrou que fez o pedido

83

dos equipamentos ano passado e que a EPPEN recebeu esses equipamentos no inicio do ano. Os

84

equipamentos serão instalados nas salas 304 e 317 B. Além dos equipamentos, irá pleitear a

85

aquisição de bancada para montagem das salas na verba da RTI 2016 ou 2017. A verba que o

86

campus recebeu foi de R$ 2.013,20 e deverá ser respondido na reunião de hoje e pensou na

87

aquisição de 1 lousa eletrônica ou um tablet tipo Ipad ou uma smart TV que funcionaria como

88

projetor para power point, skype ou videoconferência. Os professores Murilo e Daniel sugeriram

89

livros, porém, o Professor Osmany informou do prazo exíguo e que essa demanda poderia ficar para

90

o próximo RTI. Colocou em votação a aquisição de uma smart TV para sala multiusuário que está

91

em montagem. Modelo será definido a posteriori. Aprovado por todos. Vinda o Professor Ésper e

92

equipe. O Professor Osmany informou que a visita do Professor Ésper e equipe ficaria para

93

próxima reunião de câmara. A reunião da câmara ficaria das 13:30 as 14:30 e após ocorreria a
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94

reunião com o Pró-Reitor. Aprovado por todos. Uso dos equipamentos destinados aos discentes

95

nas salas de pesquisa. O Professor Osmany informou que os equipamentos serão de uso exclusivo

96

para essas atividades: discentes e docentes dos programas do mestrado e alunos de IC. Foram

97

pensados 3 mecanismos para a utilização. A assinatura de um termo de responsabilidade, sendo que

98

os equipamentos teriam um login próprio e os usuários assinariam um documento com horário de

99

entrada/saída e nome do orientador. Os notebooks ficariam de uso exclusivo dos docentes para

100

trabalho de campo. O Professor Evandro sugeriu que os equipamentos pudessem ficar à disposição

101

dos alunos que fazem parte dos projetos de pesquisa vinculados ao docente do campus. O Professor

102

Osmany passou ao encaminhamento: preparar a regulamentação para uso das salas de pesquisa.

103

Aprovado por todos. O Professor Murilo tomou a palavra e informou que existe a pendencia da

104

indicação de um membro para fazer parte do Comitê Técnico de Livre-docência. O Professor

105

Osmany mencionou que em ultima reunião do CPG o Professor Ésper informou que o prazo já

106

havia encerrado. Nosso fluxo foi um pouco mais longo que as demais câmaras e fará a indicação,

107

cabendo à pró-reitoria acatar ou não a indicação. As professoras candidatas foram Marina Mitiyo

108

Yamamoto e Nildes Raimunda Pitombo Leite. Colocado em votação o critério de senioridade para

109

indicação do membro para a composição do comitê, sendo a Professora Marina a indicada como

110

titular e a Professora Nildes suplente. Aprovado com 3 votos favoráveis e 2 abstenções. Reunião da

111

câmara de julho. Considerando o recesso do mês de julho, o baixo quórum e pedidos com

112

justificativa de urgência as bancas deverão ser enviadas até o dia 06 de julho e serão feitas as

113

aprovações ad referendum. Aprovado por todos. Calendário das reuniões do segundo semestre.

114

Devido as reuniões de coordenadores de câmaras ocorrerem às quintas, junto com a reunião da

115

câmara do campus, houve uma sobrecarga de reuniões, desta forma a su Sugestão da terceira

116

semana do mês, às quintas-feiras às 16 hs. Em votação a sugestão. Aprovado por 1 abstenção.As

117

18:30 a reunião foi encerrada e a ata foi lavrada por mim, Lilian B. de Oliveira, secretária da

118

CmPOS.

119

Osasco, 14 de junho de 2018.

120

_________________________________________

121

Prof. Dr. Evandro Luiz Lopes

122

_________________________________________

123

Prof. Dr. Daniel A. Feldmann

124

_________________________________________
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125

Prof. Dr. Murilo Leal Pereira Neto

126

_______________________________________

127

Prof. Dr. Osmany Porto de Oliveira

128

________________________________________

129

Ricardo Vieira Bertoldo

130

_________________________________________

131

Lilian Bispo de Oliveira - Secretária Executiva

