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1

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

2

OSASCO, EM 16.08.2018.

3

Ao décimo sexto dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, realizou-se na sala 103 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, Professora Dra. Luciana Massaro Onusic, Professora Dra.

8

Luciana Rosa de Souza, Professor Dr. Luiz Jurandir Simões de Araújo, Professor Dr. Murilo Leal

9

Pereira Neto, Professora Dra. Heloísa Candia Hollnagel, Professor Dr. Raphael Neves, Ricardo

10

Bertoldo e Samir Luna de Almeida. Às 14:23 horas o Professor Osmany abriu a sessão e passou aos

11

informes e solicitou a inclusão de dois itens de pauta. Reunião dos coordenadores de Câmara de

12

julho e agosto. O Professor Osmany informou que na reunião dos coordenadores das câmaras de 24

13

de julho três assuntos foram mencionados de interesse do campus Osasco. O primeiro referente à

14

publicação do edital Finep de infraestrutura, com um período curto para submissão dos projetos,

15

contemplando 6 itens dentro da área das Ciências Sociais. Houve uma reunião na Pró-Reitoria de

16

Pós-Graduação e a Direção Acadêmica circulou um convite para os interessados participarem do

17

edital. O Professor Murilo informou que na primeira fase de seleção do edital foram contempladas

18

106 instituições, sendo que a Unifesp foi uma das instituições. Haverá uma segunda fase com cerca

19

de 40 instituições e não se soube informar os critérios de distribuição dos recursos. Segundo

20

informe da reunião de julho. A Pró-Reitoria de Pós-Graduação está criando uma secretaria virtual e

21

o servidor Jeronimo fará um treinamento com os secretários dos Programas. Terceiro informe sobre

22

a cota das bolsas para o programa de mestrado em Economia e Desenvolvimento. O Professor Ésper

23

deu uma devolutiva e no momento não há bolsas disponíveis a serem alocadas para o programa. O

24

Professor Murilo relatou os informes da reunião do Conselho de Pós-Graduação de julho e

25

mencionou que foram basicamente homologações e o informe do edital Finep. Outro informe foi

26

com relação à secretaria de Relações Internacionais da Reitoria com relação a oferta do curso de

27

português para estrangeiros, que já está ocorrendo de 9 de agosto a 25 de outubro, sendo que haverá

28

outras edições desse curso. Outro informe foi sobre a criação na página da Pró-Reitoria de Pós-

29

Graduação para armazenamento das teses e dissertações defendidas pelos pós-graduandos da

30

Unifesp. A Professora Luciana Rosa tomou a palavra para dar um informe sobre da Comissão das

31

Ações Afirmativas da Pós-Graduação, da qual faz parte. Na reunião do mês de julho ocorreram 2
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deliberações, uma delas diz respeito a um questionário para ser aplicado de modo que os estudantes

33

da pós-graduação preencham, para obterem um levantamento sobre as questões das ações

34

afirmativas na pós-graduação, pois entenderam que existe uma possibilidade dos programas já

35

terem estudantes que contemplem essas questões. As vagas para as ações afirmativas não serão as

36

vagas que já estão estabelecidas, ou seja, os programas que aderirem poderiam aumentar o número

37

de vagas. O Professor Murilo pediu a palavra para dar alguns informes da reunião dos

38

coordenadores de Câmara de agosto. Houve uma demanda do campus Guarulhos questionando

39

sobre o limite máximo de orientandos por orientador nos programas de pós-graduação. Esse limite

40

foi consultado e houve a recomendação da Capes de no máximo 8 estudantes por orientador no

41

triênio, mas poderiam ser atribuídos mais orientandos, desde que justificado. Outro informe que

42

será pautado na próxima reunião diz respeito a um termo de responsabilidade para os pós-

43

graduandos assinarem ao ingressarem nos programas, com relação a dados confidenciais,

44

publicações com co-autoria etc. Também foi informado que haverá uma mudança na Pró-Reitoria

45

de Pós-Graduação, pois o Professor Ésper está se aposentando e o Professor Ruy assumirá o assento

46

interinamente. Por último, o Professor Murilo informou que as bibliotecas da Unifesp

47

disponibilizam do programa turn key para pesquisa. A Professora Heloisa mencionou que já fez uso

48

dessa ferramenta, mas o acesso estava com falhas e precisaria ser reconfigurado. A Professora

49

Luciana Rosa sugeriu um curso para o uso do programa e o Professor Murilo sugeriu uma avaliação

50

do programa para determinar a viabilidade ou não da assinatura. O Professor Osmany solicitou que

51

essas demandas fossem encaminhadas para a Câmara, que por sua vez dará encaminhamento à Pró-

52

Reitoria de Pós-Graduação. O Professor Osmany deu boas vindas ao professor Raphael, do curso de

53

Direito e lembrou que foi feito o pedido de um representante do curso na CmPOS. O Professor

54

Rafael agradeceu e falou rapidamente sobre o projeto do curso de Direito em andamento e que estão

55

aguardando a visita do MEC. O Professor Osmany passou ao expediente. Banca de defesa da

56

discente Merlyn Alvares do curso de Gestão de Políticas e Organizações Públicas. Aprovado

57

por unanimidade. Aprovação credenciamento docente dos professores do mestrado em

58

Economia e Desenvolvimento. A Professora Luciana Rosa relatou sobre a situação de um dos

59

professores que já está em sala de aula, e que ficou muito preocupada com a situação, pois não foi

60

homologado ad referendum pela Câmara em julho. Após a justificativa da secretaria sobre o não

61

encaminhamento dos professores para credenciamento e a sugestão de alguns membros de que os e-

62

mails da Câmara sejam compartilhados com a coordenação, o Professor Osmany colocou os
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63

pedidos de credenciamento em votação. Aprovado por unanimidade. A Professora Luciana Onusic

64

fez um pedido da inversão de pauta sobre a eleição da CAEP. Aprovado por todos. Eleição do

65

membro titular e suplente para a CAEP. A Professora Luciana Onusic explicou que a CAEP faz

66

a avaliação do estágio probatório para os docentes. Desde janeiro há uma nova regulamentação e

67

isso deve ser implementado. Foi solicitada a escolha da nova composição da CAEP, sendo que na

68

reunião de julho foram escolhidos os membros, mas que não poderiam estar em estágio probatório.

69

Informou os nomes dos membros escolhidos dos titulares e suplentes e que só faltava a CmPOS

70

para indicação, chamando atenção que o curso de Administração é o único sem representação. O

71

Professor Osmany solicitou a manifestação de interesse dos presentes. Como não houve

72

manifestação, o Professor Osmany mencionou uma data limite para fazer a indicação dos membros.

73

Propostas de ações da Câmara de Pós-Graduação para o PPI. O Professor Osmany passou a

74

palavra para o Professor Murilo sobre as propostas das ações da Câmara para o PPI. O Professor

75

Murilo fez um breve relato sobre o PPI, sobre a participação do campus Osasco e apresentou o

76

Professor Celso do curso de Ciências Atuariais. O Professor Celso tomou a palavra e relatou

77

algumas dificuldades ocorridas com relação a propostas, pois foram poucas apresentadas pelos

78

campi. Está participando das reuniões das câmaras para apresentar o PPI fazendo uma pequena

79

oficina para esclarecimentos. Projetou a página do PPI aos presentes e mostrou os temas que já são

80

fixos informando que o prazo para submissão foi estendido até 30/09. Explicou que uma única

81

proposta poderia contemplar diversos temas e que poderiam ser feitas coletivamente,

82

compartilhadas ou individualmente. O Professor Jurandir chamou atenção que projetos sem

83

mecanismos de financiamento e estrutura não existem, ficam somente nos textos. O Professor

84

Celso esclareceu que essa questão será discuta num outro momento. O Professor Osmany sugeriu

85

uma proposta única da câmara. A Professora Heloisa solicitou a divulgação para recebimento das

86

propostas. O Professor Osmany sugeriu encaminhar uma orientação para todos os docentes, a fim

87

apresentarem propostas coletivas ou individuais para pós-graduação. A Professora Luciana Onusic

88

sugeriu uma reunião extraordinária para discussão estrutural, uma reunião aberta para os

89

pesquisadores do campus participarem. A Professora Heloisa concordou com a Professora Luciana e

90

mencionou a necessidade de fortalecer o campus na pesquisa e pós-graduação. O Professor Osmany

91

sugeriu uma reunião extraordinária, mas ficou em dúvida no formato de reunião aberta. Sugestão de

92

data para reunião, quinta dia 30 de agosto às 16 hs, aberta a todos os docentes do campus. Aprovado

93

por todos. Discussão sobre a possibilidade de organização de publicações das pesquisas do
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Campus. O Professor Murilo relatou sobre criação de uma área no site da Unifesp para abrigar os

95

textos que estariam sendo trabalhados ou submetidos para publicação. A Professora Heloísa

96

relembrou dessa demanda no passado que não avançou e mencionou a assessoria de comunicação

97

contratada pela Unifesp que poderia ser útil para esta finalidade. A Professora Luciana Rosa

98

comentou que na Unicamp eram publicados textos para a discussão, com as reflexões do professor

99

no intuito da construção da pesquisa, não sendo a própria pesquisa publicada. Acha que no

100

momento são poucos os docentes pesquisadores e não haveria fôlego para isso, ficando na dúvida

101

do que publicar. A Professora Luciana Onusic sugeriu grupos de trabalho para criar ideias, contando

102

com a colaboração do pessoal de TI. O Professor Raphael sugeriu na página a foto do professor,

103

com o resumo do Lattes com as publicações mais relevantes e que isso ajudaria ao pesquisar pelo

104

google, por exemplo. O professor Murilo entrou na página da UFMG que reúne os textos para a

105

discussão, com o objetivo de compartilhar ideias, receber críticas e sugestões antes da publicação

106

final. Comprometeu-se a trazer uma proposta mais organizada e solicitou auxílio do Professor

107

Raphael. Todos concordaram. Versão final do regimento do Mestrado Profissional em Gestão

108

de Políticas e Organizações Públicas. A Professora Heloisa relatou a respeito da construção do

109

regimento interno do mestrado, que seguiu para um grupo de trabalho de mestrados profissionais,

110

mesmo tendo sido aprovado anteriormente. A Professora Karina e o professor Gilles Landman

111

fizeram algumas intervenções solicitando que fosse produzido parte do regimento de outros

112

programas. No início ficou reticente, mas depois apreciou as ideias que acabaram ampliando o

113

regimento. Após leitura do regimento, o Professor Murilo achou pertinente a substituição do termo

114

“presidente” para “coordenador”, no artigo 5º. Também achou confusa a composição da Comissão

115

de Ensino que é formada pelos docentes do NDP. A Professora Heloísa esclareceu que o NDP se

116

trata dos docentes permanentes do Programa. A Professora Heloisa explicou, ainda, que o mestrado

117

é interdepartamental, com representação dos cursos e eixo, e que docentes com mais de um vínculo

118

poderiam ser credenciados no programa. O Professor Murilo também teve dúvidas sobre as

119

atividades que contam como créditos. Após esclarecimentos por parte da Professora Heloísa, o

120

Professor Osmany colocou em votação o regimento final do Mestrado Profissional, desde que

121

fossem alteradas as passagens sugeridas a serem encaminhadas oportunamente pelo Professor

122

Murilo. Aprovado por unanimidade. Histórico escolar. A Professora Luciana Rosa fez uma

123

solicitação com relação a brevidade na assinatura dos históricos, pois houve algumas urgências nas

124

férias da coordenação da Câmara referente a pedidos de bolsas Fapesp. O Professor Osmany
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esclareceu que como coordenador da Câmara achou estranha a obrigatoriedade de assinar os

126

históricos e levou essa questão para a PROPGPq, mas foi informado que essa questão vem de uma

127

esfera maior. A questão será levada novamente à reunião de coordenadores das câmaras. Bolsa de

128

pós-doutorado. O programa de Economia e Desenvolvimento gostaria que a PROPGPq pedisse a

129

bolsa para a Capes ou autorizasse que o programa fizesse esse pedido. O professor Osmany se

130

comprometeu a encaminhar o pedido e solicitou à Professora Luciana que enviasse o pedido à

131

Câmara. Mudança no regimento do mestrado em Economia e Desenvolvimento. A Professora

132

Luciana Rosa relatou sobre a alteração do regimento que trata de caso de vacância no pós-

133

doutorado, pois os alunos estariam ficando sem orientador. Após buscar orientações informou que

134

não há impedimento regimental que faça com que o orientador pare de orientar. Desta forma,

135

gostariam de alterar o regimento, mas em caso de não haver tecnologia disponível para essa

136

finalidade haveria a substituição do orientador. O Professor Osmany informou que os bolsistas da

137

Fapesp não poderiam trabalhar com atividades de orientação durante o pós-doutorado, o que

138

causaria uma precarização e um desvio na atividade. O Professor Jurandir sugeriu um texto coringa

139

para evitar qualquer restrição legal junto às agencias de fomento ou instituição de origem. A

140

Professora Luciana Rosa disse que faria as alterações para apresentar na próxima reunião da

141

Câmara. Termo de responsabilidade para uso da sala de pesquisa. O Professor Osmany

142

apresentou o termo de responsabilidade para assinatura dos alunos de pós-graduação, iniciação

143

científica e grupos de pesquisa. Os alunos farão um cadastro na TI com uma senha própria para uso

144

da sala. Colocou em votação a aprovação do termo de responsabilidade. Aprovado por

145

unanimidade. Representação discente. O Professor Osmany informou que o discente Samir

146

defenderá o mestrado e o seu assento ficará vago na Câmara. A Professora Luciana Rosa chamou

147

atenção para as diferenças de demandas entre os estudantes do mestrado profissional e o mestrado

148

acadêmico e que gostaria que o assento pudesse ser ocupado por um discente do mestrado em

149

Economia e Desenvolvimento. O Professor Osmany sugeriu que a secretaria encaminhe um e-mail

150

por parte da Câmara para a organização discente de escolha da nova representação. Aprovado por

151

unanimidade. Às 18:20 a reunião foi encerrada e a ata foi lavrada por mim, Lilian B. de Oliveira,

152

secretária da CmPOS.

153

Osasco, 16 de agosto de 2018.

154

_________________________________________

155

Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic
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_________________________________________

157

Profª Dra. Heloisa Cândia Hollnagel

158

_________________________________________

159

Profa. Dra. Luciana Rosa de Souza

160

_______________________________________

161

Prof. Dr. Luiz Jurandir Simões de Araújo

162

________________________________________

163

Prof. Dr. Murilo Leal Pereira Neto

164

_________________________________________

165

Prof. Dr. Osmany Porto de Oliveira

166

_________________________________________

167

Prof. Dr. Raphael Neves

168

_________________________________________

169

Ricardo Vieira Bertoldo

170

_________________________________________

171

Samir Luna de Almeida

172

_________________________________________

173

Lilian Bispo de Oliveira - Secretária Executiva

