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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO DO CAMPUS 1 

OSASCO, EM 28.11.2018. 2 

Ao vigésimo oitavo dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, realizou-se na sala 103 3 

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

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

Osasco. Estiveram presentes o Professor Dr. Murilo Leal Pereira Neto, Vice-coordenador da 6 

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

Professor Dr. Evandro Luiz Lopes, Professor Dr. Veneziano Araújo, Professor Dr. Francisco Carlos 8 

Fernandes, Professor Dr. Fábio Alexandre dos Santos, Caio Cruz Santos e Ricardo Vieira Bertoldo. 9 

O Professor Murilo passou ao informe sobre o comunicado da Professora Heloísa Hollnagel, 10 

afixado na porta da sala 108, confirmando a retirada da inscrição na condição de candidata à 11 

coordenação da câmara, documento anexo à ata. Informe sobre a representação discente. Foi 12 

recebido no e-mail da câmara de pós-graduação uma mensagem do discente do mestrado 13 

profissional, João Paulo Pucciariello, manifestando interesse em se candidatar como representante 14 

titular e do discente Renan Coelho como suplente. O Professor Murilo informou que no artigo 4, 15 

incisos 6, 7 e 8 do regimento da câmara, é posto que os representantes discentes e dos técnicos 16 

administrativos devem ser eleitos pelos seus pares. Sugeriu que o processo de escolha fosse 17 

devolvido ao corpo discente para definição do representante, sendo que qualquer medida sobre 18 

indicação de edital estaria além do regimento da câmara. O Professor Francisco Fernandes 19 

concordou com as colocações do Professor Murilo e propôs que o processo fosse organizado e 20 

registrado pelo corpo discente. O Professor Evandro também entendeu que os discentes seriam os 21 

responsáveis em conduzir o processo de escolha. O Sr. Ricardo Bertoldo relatou que uma 22 

mensagem solicitando a organização do processo de escolha foi enviada pela secretária da câmara 23 

para os discentes de ambos os programas, com prazo de indicação dos representantes. O Professor 24 

Júlio lembrou que a autonomia é sempre do corpo discente não cabendo à câmara conduzir o 25 

processo. O Professor Murilo colocou em votação referendar o atual representante indicado, Caio 26 

Cruz Santos como titular e Erik Polli como suplente. Caso não sejam referendados propôs fazer 27 

outro encaminhamento devido à manifestação de interesse dos discentes João Paulo e Renan. 28 

Aprovado por unanimidade a permanência do representante discente Caio Cruz como titular e de 29 

Erik como suplente. O Professor Murilo passou a pauta solicitando a secretária Ana Paula R. G. 30 

Garcia que fizesse a chamada dos membros presentes para assinatura da lista de presença e entrega 31 
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da cédula de votação. Após os membros realizarem a votação, o Professor Murilo solicitou à 32 

secretária que fizesse a contagem. Eleita com 7 (sete) votos a chapa dos Professores André 33 

Roncaglia e Professora Luciana Rosa, 1 (um) voto para a chapa dos Professores Fábio Barbosa e 34 

Fábio Alexandre e nenhum voto para a chapa dos Professores Marcelo Carvalho e Veneziano 35 

Araújo. A Câmara enviará a lista tríplice e a indicação de escolha para a direção acadêmica, que por 36 

sua vez encaminhará à Congregação referendando ou não a escolha dos nomes. A chapa entrará em 37 

exercício imediatamente após ser referendada pela Congregação. Informe edital de professor 38 

visitante. O Professor Julio informou que foi realizada uma Congregação extraordinária para 39 

aprovação dos editais faltantes para contratação dos professores visitantes. Informou que a reitoria, 40 

diante da velocidade com que essa questão deve ser resolvida, e com a informação que 41 

possivelmente as vagas poderiam ser contingenciadas no início do ano, expediu uma normativa de 42 

edital padrão, sendo um único formulário de concurso público para todos os campi, e que nesses 43 

casos a aprovação também ocorrerá ad referendum pelo CONSU, não existindo a necessidade de 44 

tramitar pela Câmara, uma vez que já passou pela Congregação. A reitoria ofereceu mais quatro 45 

vagas para o campus, e de acordo com as discussões da Congregação, uma das vagas seguirá para a 46 

extensão com o perfil de pesquisador na relação universidade-sociedade e/ou desenvolvimento de 47 

projetos sociais, sendo as outras três vagas destinadas aos departamentos, inclusive para o curso 48 

Direito. As três vagas em questão serão compartilhadas de maneira que uma vaga poderá ser 49 

compartilhada somente por dois ou três departamentos, que não poderão compartilhar as outras 50 

vagas. O Professor Murilo mencionou que na Congregação já foram aprovados os editais e 51 

entendeu que não caberia aprovação da Câmara, uma vez que já foram definidos os 52 

encaminhamentos. O Professor Julio explicou que na Câmara seria verificada apenas a exposição de 53 

motivos de acordo com a legislação, mas que outros campi não encaminharam dessa forma. O 54 

Professor Murilo solicitou a manifestação dos presentes com relação aos termos dos editais. O 55 

Professor Evandro apresentou o perfil do edital do professor visitante para o departamento de 56 

Administração com experiência em gestão internacional. O Professor Julio apresentou o perfil do 57 

edital para o departamento de Economia na área de teoria econômica e história e desenvolvimento 58 

econômico. O Professor Murilo apresentou a proposta do termo responsabilidade para utilização da 59 

sala 317-B. O docente líder do grupo de pesquisa se responsabilizaria pelos equipamentos e o 60 

espaço poderia ser utilizado pelos discentes do grupo. Após discussão sobre o grupo de pesquisa 61 

para utilização do espaço, o termo foi aprovado com ajustes no texto. Às 15:30h a reunião foi 62 
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encerrada e a ata foi lavrada por mim, Lilian B. de Oliveira, secretária da Câmara de Pós-Graduação 63 

da EPPEN. 64 

Osasco, 28 de novembro de 2018. 65 
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