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ATA DA 9
a
 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO DO CAMPUS 1 

OSASCO, EM 21.11.2019. 2 

Ao vigésimo primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, realizou-se, na sala 3 

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

município de Osasco, a 9ª Reunião Ordinária de 2019 da Câmara de Pós-Graduação (CmPOS) do 5 

campus Osasco. Estiveram presentes a Professora Dra. Luciana Rosa de Souza, vice coordenadora 6 

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

Professora Dra. Ana Carolina Correa da Costa Leister, Professor Dr. Humberto Galucci Netto, 8 

Professora Dra. Claudia Alessandra Tessari, Professor Dr. Marcello Simão Branco, Professor Dr. 9 

Raphael Neves e Ricardo Vieira Bertoldo. Às 14h20 a Professora Luciana Rosa deu início a sessão 10 

passando aos informes. Acompanhamento dos Professores Visitantes  (Relatório de seis meses): 11 

e-mail enviado aos chefes de departamento e professores visitantes. Foi encaminhado aos chefes 12 

de departamento a solicitação para acompanhamento dos trabalhos dos professores visitantes por 13 

meio de relatórios semestrais. Caso os chefes não enviem, a renovação do contrato será 14 

automaticamente cancelada, o que foi confirmado pela Professora Luciana Onusic, que também 15 

informou a necessidade dos relatórios passarem pela Câmara de Pós-Graduação, mas acha 16 

pertinente que os relatórios possam ser feitos a cada dez meses. Reunião de recepção dos 17 

professores visitantes. A Professora Luciana Rosa informou que dia 27 de novembro será feita uma 18 

recepção para os professores visitantes no edifício da reitoria e acredita que o encontro será mais 19 

voltado para tratar do desenvolvimento das pesquisas, ao contrário dos docentes que estão em 20 

Osasco para dar aulas. Informe do encontro de Pró-Reitores de Pós-Graduação e Pesquisa. A 21 

Professora Luciana Rosa relatou que o mestrado acadêmico não terá mais prioridade nas bolsas, e 22 

que programas emergentes, a exemplo do Direito e Relações Internacionais possivelmente serão 23 

abertos editais pela Fapesp para esses programas de bolsa e auxílio a pesquisa. Quanto à APCN 24 

somente no final de 2021. Os programas anteriormente eram iniciados com nota 3, sendo a menor, 25 

mas agora iniciarão como aprovados com avaliação após dois anos. Sobre o doutorado estendido, o 26 

presidente da Capes informou que será aprovada a proposta da USP e que a UNIFESP precisaria se 27 

articular para fazer parte do projeto. O Professor Raphael mencionou uma proposta da EPM para 28 

fundir alguns programas. Também será feita uma proposta para unificação de programas 29 

emergentes. Aceleração do aluno da graduação para o mestrado. A Professora Luciana Rosa 30 

mencionou o caso do aluno da matemática do campus São José dos Campos que ganhou medalha 31 

em um concurso de matemática e foi aprovado no mestrado do ITA com a condição de uma bolsa, 32 
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informando que esse possível cenário está sendo discutido. Informou, ainda, que será feito um 33 

treinamento no final de fevereiro para preenchimento da Plataforma SUCUPIRA. Ordem do dia. 34 

Indicação de representantes no Instituto de Estudos Avançados e Convergentes. Foram 35 

solicitados a indicação dos nomes para participar do grupo de trabalho. A proposta de indicação é 36 

do Professor André Roncaglia (titular) e Professroa Luciana Onusic (suplente). Aprovado por 37 

unanimidade. Aprovação do fluxo administrativo do processo de acompanhamento dos 38 

professores visitantes. Foi redigido um fluxo onde será feito tudo via SEI pelo chefe de 39 

departamento para ser encaminhado à Câmara de Pós-Graduação solicitando a renovação do 40 

contrato por mais doze meses. Colocou em votação o fluxo de renovação dos contratos de 41 

professores visitantes. Aprovado por unanimidade. Bancas de defesa do Mestrado Profissional. 42 

Foram apresentadas a composição das bancas de desfesa dos discentes Danilo Augusto Bendicto e 43 

Lilian Bispo de Oliveira. Colocada em votação as bancas dos discentes. Aprovadas por 44 

unanimidade. Mestrado em Economia e Desenvolvimento: extensão para prazo de 45 

integralização (novo processo no SEI). Não houve documento do ponto em questão encaminhado 46 

para a pauta. A Professora Luciana Rosa relatou a situação da estudante que era bolsista, que não 47 

tinha condições de auxiliar a família e por isso precisou trabalhar fora solicitando o prazo extra de 48 

seis meses para defesa. A orientadora, professora Daniela, confirmou que será feita a defesa dentro 49 

do prazo solicitado. A Professora Cláudia Tessari mencionou que a discussão no Programa foi para 50 

tentar minimizar a solicitação de extensão do prazo para não ser prejudicial ao programa e que a 51 

justificativa dada pela aluna não era coerente, pois assumiu o risco ao trabalhar fora e que essa 52 

situação será mais corriqueira com a perda das bolsas. O Sr. Ricardo Bertoldo informou que 53 

demandas de extensão de prazo para defesa ficam no âmbito dos programas e não das câmaras de 54 

pós-graduação, o que foi confirmado pela secretária da câmara, uma vez que essas solicitações não 55 

estão postas no regimento geral da pós-graduação, mas discutidas e votadas nas reuniões das 56 

CEPGs dos programas. A Professora Luciana mencionou que possivelmente ocorreu um mal 57 

entendido na reunião da PPED sobre o ponto e passou ao último ponto de pauta. Proposta do 58 

calendário de reuniões para 2020 . Após apresentação das datas para as reuniões ordinárias de 59 

2020, a Professora Luciana Rosa colocou em votação o calendário. Aprovado por unanimidade. Às 60 

16:30h a reunião foi declarada encerrada e a ata lavrada por mim, Lilian Bispo de Oliveira, 61 

secretária executiva da Câmara de Pós-graduação da EPPEN. 62 

_________________________________________ 63 

Profa Dra. Ana Carolina Correa da Costa Leister 64 
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_________________________________________ 65 

Profa. Dra. Claudia Alessandra Tessari 66 

_________________________________________ 67 

Prof. Dr. Humberto Gallucci Netto 68 

_________________________________________ 69 

Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic 70 

_________________________________________ 71 

Profa. Dra. Luciana Rosa de Souza 72 

________________________________________ 73 

Prof. Dr. Marcello Simão Branco 74 

________________________________________ 75 

Prof. Dr. Rapahel Neves  76 

________________________________________ 77 

Ricardo Vieira Bertoldo 78 

_________________________________________ 79 

Lilian Bispo de Oliveira - Secretária Executiva 80 


