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

OSASCO, EM 16.08.2017. 2 

Ao décimo sexto dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, realizou-se, na sala 114 da 3 

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

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

Estiveram presentes os Professores Dr. Osmany Porto de Oliveira, coordenador da Câmara de Pós-6 

Graduação, que presidiu a sessão, Professor Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa, Vice-diretor 7 

Acadêmico, Professora Dra. Luciana Rosa de Souza, Professor Dr. Murilo Leal Pereira Neto, 8 

Professor Dr. Eduardo Luiz Machado, Professora Dra. Nildes Pitombo Leite, os TAEs Ricardo 9 

Bertoldo e Andreas Leber. Ausência justificada da Professora Dra. Heloísa Candia Hollnagel, 10 

Professor Dr. Evandro Luiz Lopes. O Professor Osmany abriu a reunião e passou aos informes. A 11 

Professora Nildes tomou a palavra para fazer um informe sobre o Comitê de Ética da Unifesp e 12 

noticiou a respeito de uma a oficina que ocorrerá nos próximos meses, sendo um dos pontos 13 

principais a serem tratados será com relação a medidas educativas e preventivas referente ao plágio. 14 

Constituição de portal de periódicos da Unifep: o Professor Osmany informou que a instituição 15 

usará a infraestrutura tecnológica disponível para construção de um portal de periódicos integrados. 16 

A ideia é criar uma plataforma integrada. O Professor Ésper, Pró-Reitor de Pós-Graduação e 17 

Pesquisa solicitou uma lista com periódicos ativos da EPPEN ligados aos Programas de Pós-18 

Graduação e Departamentos com a finalidade de agendar uma reunião entre os editores. A secretaria 19 

fará o levantamento dos periódicos ativos no campus e informará a Câmara. O tae Andreas colocou 20 

a importância das bases de dados, que é muito valida para o mapeamento da universidade. Citou as 21 

ferramentas que o campus utiliza: Scielo, Proquest, entre outras. O Professor Eduardo mencionou a 22 

dificuldade em ter acesso a uma tese de mestrado ou doutorado no sistema de bibliotecas da Unifesp 23 

e o Andreas informou a respeito do repositório institucional em que serão disponibilizadas as teses e 24 

dissertações. O Professor Júlio comentou sobre a importância de falar com os professores em 25 

relação as questões de bases de dados e integrações de periódicos e o Andreas se colocou a 26 

disposição para explicar essas questões nas reuniões dos Departamentos. Sobre as revistas do 27 

campus, o Professor Júlio também mencionou a necessidade de uma avaliação critica, uma vez que 28 

se forem passar os periódicos do campus para revista. Tais analises poderiam ser feitas pela CmPOS 29 

ou Congregação. O Professor Osmany se prontificou em averiguar se existe um processo para 30 

análise ou se deve ser criada uma comissão ad hoc para analise dos periódicos. Pauta: O Professor 31 
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Osmany relembrou que as reuniões da Câmara ocorrerão ente as reuniões dos Programas e do 32 

Conselho de Pós Graduação. Procedimento para aprovação das bancas de defesa: o Professor 33 

Osmany relatou o ocorrido com as bancas do Mestrado Profissional que foram aprovadas ad 34 

referendum no mês de julho e que o ideal é que as  aprovações sejam feitas nas reuniões da Câmara. 35 

O Professor Eduardo sugeriu uma resolução para os Programas para que situações dessa natureza 36 

não aconteçam sempre. O Professor Murilo mencionou a importância desses passos para dar 37 

legitimidade à Câmara e lembrou que o ad referendum também está previsto no Regimento Geral da 38 

Pos-Graduação, sendo uma prerrogativa do coordenador da Câmara. Desta forma, Osmany fará uma 39 

resolução para aprovação na próxima reunião para adequar as bancas de defesa. Ainda com a 40 

palavra, o Professor Osmany falou dos grupos de pesquisa da EPPEN junto ao CNPq, sendo que 41 

hoje há 12 grupos ativos. A solicitação do Professor Esper é que haja aprovação nas Câmaras e um 42 

acompanhamento efetivo desses grupos, sendo importantes pela sua finalidade censitária. Existem 43 

grupos cadastrados e que são ociosos, com membros ociosos, segundo Professor Ésper. Se grupos 44 

estiverem ociosos deverão ser desligados. O Professor Eduardo sugeriu que cada líder de grupo 45 

encaminhe um comunicado das atividades e que é de responsabilidade do líder alimentar o grupo 46 

periodicamente.  O Professor Murilo concordou com a colocação do Professor Ésper e falou da 47 

importância de se fazer esse levantamento, a fim de que os líderes tomem providencias. Sobre 48 

aprovação dos novos grupos, o Professor Osmany levantou se o ideal seria estabelecer critérios para 49 

certificação de novos grupos. O Professor Julio sugeriu que se faça uma relação de critérios para 50 

certificação dos grupos de pesquisa. Aprovação do grupo de pesquisa do Professor João 51 

Arantes. O Professor Júlio propôs a aprovação do grupo para depois averiguar se está dentro dos 52 

possíveis critérios, a fim de não gerar descontentamentos, uma vez que os grupos anteriores já 53 

foram aprovados e do professor estar em funcionamento. A Professora Luciana Rosa concordou 54 

com o Professor Julio, e confirmou ter conhecimento da atuação do grupo do Professor João 55 

Arantes, ao passo que os demais ficam em dúvida. O Professor Murilo concordou com a proposta. 56 

Sendo assim, o Professor Osmany colocou em votação a aprovação do Grupo Aprendizagem 57 

baseado em Problemas e Projetos. Foram 6 favoráveis e 1 abstenção. Grupo aprovado. Regimento 58 

Interno do Programa de Mestrado em Economia & Desenvolvimento. Na última reunião foi 59 

solicitada a inclusão da aprovação do regimento na pauta. O Professor Júlio relembrou que com a 60 

criação da Câmara, a primeira reunião, ocorrida no mês de maio, foi para escolha do coordenador. 61 

Na segunda reunião ocorrida em junho não ouve quórum, por esta razão não foi colocado em pauta 62 
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e sendo assim a direção solicitou que fosse pautado na reunião de agosto. O Professor Eduardo 63 

informou que o regimento foi aprovado em 3 reuniões da CEPED. A Professora Luciana Rosa, 64 

docente do Programa concordou com a aprovação do regimento e mencionou que foi discutido 65 

ponto a ponto com os docentes. Colocado em votação a provação do Regimento do Programa de 66 

Economia & Desenvolvimento, condicionado o envio ao CPG, retificando a redação do artigo 9, 67 

inciso XIII, XIV e XV. Aprovado por unanimidade. Regimento Interno do Mestrado Profissional 68 

em Gestão de Políticas e Organizações Públicas. Após debate, o entendimento foi de que o 69 

regimento interno do Programa de Mestrado Profissional já havia sido aprovado nas estâncias da 70 

Congregação da EPPEN e do CPG. Sendo assim, o Professor Julio propôs o encaminhamento para 71 

que a direção acadêmica faça um documento à Pró-Reitoria de Pós-Graduação comunicando que o 72 

regimento interno foi aprovado pela Congregação do campus, pois na época a Câmara ainda não 73 

havia sido constituída, por isso, não tramitou pela Câmara. Caso seja necessário a aprovação da 74 

Câmara o documento ficará para pauta da reunião de setembro. Às 16:20 horas a reunião foi 75 

encerrada e esta ata foi lavrada por mim, Lilian B. de Oliveira, secretária da Câmara de Pós-76 

Graduação da EPPEN/Unifesp. 77 

 Osasco, 16 de Agosto de 2017. 78 

_________________________________________ 79 

Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa 80 

_________________________________________ 81 

Profa. Dra. Luciana Rosa de Souza 82 

_________________________________________ 83 

Prof. Dr. Murilo Leal Pereira Neto 84 

_________________________________________ 85 

Profa. Dra. Nildes Pitombo Leite 86 
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Prof. Dr. Osmany Porto de Oliveira 88 

_________________________________________ 89 

Prof. Dr. Eduardo Luiz Machado 90 

_________________________________________ 91 

Ricardo Vieira Bertoldo 92 
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_________________________________________ 94 

Andreas Leber 95 

_________________________________________ 96 

Lilian Bispo de Oliveira – secretária da CmPOS 97 
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