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

OSASCO, EM 21.03.2019.                                                  .                                                                                                              2 

Ao vigésimo terceiro dia do mês de março do ano de dois mil e dezenove, realizou-se, na sala 104 3 

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

município de Osasco, a 2ª Reunião Ordinária de 2019 da Câmara de Pós-Graduação (CmPOS) do 5 

campus Osasco. Estiveram presentes os Professores Dr. André Roncaglia de Carvalho, coordenador 6 

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

Professor Dr. Evandro Luiz Lopes, Professor Dr. Fábio Alexandre dos Santos, Professora Dra. 8 

Luciana Rosa de Souza, Professor Dr. Raphael Neves, Ricardo Vieira Bertoldo e Caio Cruz Santos. 9 

Às 14:30h o Professor André deu início a sessão passando aos informes. Processo seletivo 10 

simplificado de professor visitante. Com a entrega dos últimos documentos entendeu-se que a 11 

partir desse momento a Propessoas dará início as contratações. Assim que a reitoria publicar os 12 

resultados finais será feito um informe aos coordenadores com o encaminhamento de um plano de 13 

trabalho a ser preenchido, além disso, um comitê de analise para os novos processos seletivos será 14 

criado e ficará representado pelo Professor Veneziano com a finalidade de acompanhamento dos 15 

processos do inicio ao fim. O Professor André consultou aos membros da câmara para manifestação 16 

de interesse em participar como suplente. Livre-Docência 2019. Sobre o concurso para livre-17 

docência, o Professor André informou que houve uma imprecisão com relação à publicação das 18 

vagas e relatou a existência de um procedimento para a inclusão e a retirada dos pontos, sendo que 19 

no momento constam os pontos do concurso de 2015 da subárea de Tomada de Decisão, que 20 

deveriam ser retirados por meio de uma solicitação oficial. Ainda não há confirmação de inscritos 21 

no concurso de tomada de decisão, caso seja removido agora há o risco de problemas judiciais. 22 

Agendamento da palestra para o corpo docente sobre o PAPS-Projeto Acadêmico de 23 

Prestação de Serviços. Após leitura da nota enviada pelo Professor Luiz Jurandir (documento 24 

anexo), o Professor André comentou que a Fap irá assumir um papel cada vez maior para captação 25 

de recursos. O Professor Evandro sugeriu um agendamento para todos os docentes do campus. O 26 

Professor André se prontificou a entrar em contato para entender mais a apresentação do PAPS. 27 

Informes da reunião de coordenadores de câmaras. O Professor André passou ao informe do 28 

Programa CAPES Esppiral repositório, que tratará dos pesos das avaliações de acordo com as 29 

publicações dos programas, sendo as publicações de livros nos anos de 2017 e 2018 deverão ser 30 

carregadas em PDF nesse repositório, porém, novas informações a respeito serão divulgadas.  A 31 
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Pró-Reitoria de Pós-Graduação informou irá fazer uma capacitação no inicio de abril com os 32 

coordenadores dos programas uso de um novo sistema para aprovação de bolsas, que terá o aval dos 33 

coordenadores. APCN do curso de Direito. Foi discutido o APCN do Direto, que deverá ser 34 

aprovado até 30 de maio para cumprir com o cronograma da CAPES. Deve ser aprovado na 35 

instância da câmara e depois na Congregação. Está sendo criado o escritório de integridade 36 

acadêmica para analise de plágio. Também solicitaram para entrar em contato com o DCI para 37 

enviar tudo que for de interesse como projetos da comunidade, artigos etc, para divulgação. 38 

Salientaram novamente sobre o uso das plataformas ResearchId OrcId, a fim de colocarem os dados 39 

de modo a acompanhar e rastrear as publicações. Ordem do dia. Bancas de defesa. O Professor 40 

André colocou em aprovação as bancas dos discentes Juliana Reksua e Vinicius Bastos, ambos do 41 

mestrado em Economia e Desenvolvimento. Aprovado por unanimidade. Discussão e aprovação 42 

do APCN. O Professor Raphael agradeceu aos professores Esther Solano e Evandro Luiz Lopes, 43 

principalmente pela minucia dos detalhes nos pareceres. Pediu para fazer alguns comentários e 44 

sugerir um encaminhamento. Relatou sobre os requisitos do documento de área da CAPES e da 45 

última avaliação quadrienal, sendo que alguns dispositivos conflitam com a portaria que regula 46 

APCN. Também mencionou sobre a avaliação de livros, pois não há classificação pela qualis livros 47 

na área do Direito. Sobre a experiência na formação de ciclos, informou que será feita uma 48 

atualização que não consta na APCN e lembrou que o corpo docente é jovem, porém, com uma 49 

vivência acadêmica bastante extensa. Com relação aos projetos e linhas de pesquisa mencionou que 50 

existe um desbalanceamento entre número de projetos de cada docente. A ideia é fazer seminários 51 

de pesquisa para organizarem projetos em conjunto, da distribuição das sinergias das linhas onde há 52 

docentes que participam em mais de uma linha. Com relação a oferta de disciplinas obrigatórias 53 

será possível equalizar junto ao corpo docente, já a inserção do ensino médio solicitada pela CAPES 54 

seria uma questão mais complicada. O Professor Raphael também mencionou que será acrescentado 55 

no documento o NAI – núcleo de acessibilidade e inclusão, que pretende fazer as adequações para o 56 

APCN entrar na pauta da Congregação e na sequencia encaminhar ao comitê técnico até o final de 57 

abril. O Professor André externou novamente a preocupação dos docentes fazerem parte de mais de 58 

uma linha, e o Professor Evandro orientou no sentido dos projetos dos quais os docentes fazem 59 

parte serem direcionados para uma linha. E caso isso não ocorra deve ser muito bem fundamentado 60 

e justificado, pois pode enfraquecer a métrica da APCN.  Sugeriu também o fortalecimento da 61 

métrica dos docentes permanentes e inserir o máximo de colaboradores para não criar um problema. 62 
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O Professor André mencionou que a punição é menor se houver colaboradores com pouca produção 63 

do que docentes do corpo permanente com pouca colaboração. O Professor Raphael disse que é 64 

possível fazer essa adequação, mas que não conseguiria para quarta, dia da Congregação. O 65 

Professor Julio propôs a aprovação com a recomendação da adequação para duas linhas de pesquisa 66 

por não ser uma questão estrutural do APCN. O Professor André mencionou três adequações: a 67 

composição do corpo docente permanente de acordo com a métrica, possibilidade da redução de 68 

três para duas linhas de pesquisa, e evitar ter docente integrando mais de uma linha. Foi colocada 69 

em votação a aprovação APCN do curso de Direito, com forte recomendação das três adequações 70 

sugeridas pelo Professor André. Aprovado por unanimidade. Duração do Mandato dos membros 71 

da câmara de pós-graduação com redução para dois anos. O ponto foi encaminhado pelo 72 

professor Murilo. O Professor Julio mencionou que o regimento da câmara demorou muito tempo 73 

para ser construído, passando por uma comissão especial, com muitas discussões na Congregação 74 

em 2017, e não vê necessidade da alteração dos mandatos no momento. O Professor Murilo sugeriu 75 

que o mandato dos membros da câmara passe a ser de dois anos. A questão será encaminhada para 76 

próxima reunião. As atas não aprovadas anteiormente serão analisadas e aprovadas em sistema de 77 

mutirão. Às 15:34h a reunião foi encerrada e a ata lavrada por mim, Lilian Bispo de Oliveira, 78 

secretária executiva da Câmara de Pós-graduação da EPPEN. 79 

Osasco, 21 de março de 2019. 80 

_________________________________________ 81 

Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa 82 

_________________________________________ 83 

Profa. Dra. Luciana Rosa de Souza 84 

_________________________________________ 85 

Prof. Dr. André Ronclagia de Carvalho 86 

_______________________________________ 87 

Prof. Dr. Fábio Alexandre dos Santos 88 

________________________________________ 89 

Prof. Dr. Evandro Luiz Lopes  90 

________________________________________ 91 

Prof. Dr. Rapahel Neves  92 

 93 



 

 

 

 

   

Ministério da Educação 
Universidade Federal de São Paulo 

CAMPUS OSASCO 
 

_________________________________________ 94 

Ricardo Vieira Bertoldo 95 

_________________________________________ 96 

Caio Cruz Santos 97 

_________________________________________ 98 

Lilian Bispo de Oliveira - Secretária Executiva 99 


