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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO DO CAMPUS 1 

OSASCO, EM 22.06.2017. 2 

Ao vigésimo segundo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, realizou-se, na sala 115 3 

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

município de Osasco, a 2ª Reunião Ordinária Câmara de Pós-Graduação (CmPOS) do campus 5 

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

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

Acadêmica, Professor Dr. Evandro Luiz Lopes, Professor Dr. Daniel A. Feldmann, Professor Dr. 8 

Murilo Leal Pereira Neto e Tatiana Travassos (TAE). Às 10:15 horas O Professor Osmany abriu a 9 

reunião e passou aos informes. O Professor Daniel Feldmann tomou a palvra e falou brevemente 10 

sobre os critérios do processo seletivo do mestrado em Economia e Desenvolvimento, das duas 11 

linhas de pesquisa do Programa e das duas bolsas que foram disponibilizadas para os alunos. O 12 

Professor Osmany solicitou a inclusão do ponto de pauta sobre a requisição do diploma de três 13 

alunos do mestrado Profissional. Informes. Última reunião do Conselho de Pós-Graduação e 14 

reunião com os coordenadores de câmara. O Professor Ésper A. Cavalheiro, Pró-Reitor de Pós-15 

Graduação e Pesquisa reforçou que todos devem pensar na universidade como um todo e de que 16 

forma que os cursos, disciplinas poderiam interagir na produção de conhecimento. Para deixarmos 17 

de lado nossas indivualidades como pesquisadores e pensarmos nos elementos que nos unem na 18 

instituição com o foco na pesquisa. O Professor Osmany falou sobre propostas de produção do 19 

conhecimento que envolvem uma parte importante das agencias de fomento e na dimensão da 20 

atividade de pesquisa, envolvendo programas de mobilidade, parcerias. Também mencionou da 21 

importância da divulgação do campus pelo site, na ampla divulgação da página da Pós-Graduação. 22 

A Professora Luciana propôs convidar o Professor Ésper para reunião com todos os professores no 23 

intuito de discutir as estratégias da EPPEN com relação à pesquisa. Definição do calendário 2017. 24 

Após entendimentos, as reuniões ficaram agendadas para as quartas-feiras, às 14 horas, nos dias 25 

16/08, 20/09, 18/10, 16/11 e 20/12. Discussão sobre a organização das atividades da Câmara. 26 

Apresentou o trabalho sobre a organização das atividades da câmara e mencionou as demandas da 27 

Câmara como aprovação de bancas, concursos de Livre-Docência e sobre a organização das 28 

pesquisas de campo. Todas as demandas serão encaminhadas à Câmara para aprovação dos 29 

membros e um fluxo será criado para essas solicitações. Propôs a realização de um levantamento 31 30 

das pesquisas realizadas pelos docentes e sobre a instalação de um laboratório destinado à pesquisa, 31 
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bem como o cadastramento dos grupos de pesquisa que requerem a aprovação das Câmaras para 32 

certificação junto ao CNPq. Outra questão importante é a captação de recursos para pesquisa. Às 33 

12:20 horas a reunião foi encerrada e esta ata foi lavrada por mim, Lilian B. de Oliveira, secretária 34 

da Câmara de Pós-Graduação da EPPEN/Unifesp. 35 

Osasco, 22 de Junho de 2017. 36 
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