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Aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e vinte, às dez horas e dez minutos, em 1 

videoconferência na plataforma Google Meet, realizou-se a quarta reunião 2 

extraordinária de 2020 do Departamento Multidisciplinar da UNIFESP, com a presença 3 

do chefe do Departamento, Prof. João Tristan Vargas, e dos seguintes professores: 4 

Antonio Carlos Casulari Roxo da Mota, Francielle Santo Pedro Simões, Francisco 5 

Marcelo Monteiro da Rocha, João Alberto Arantes do Amaral, Claudia Moraes de 6 

Souza, José Veríssimo Romão Netto, Douglas Mendosa, Fabio Cesar Venturini e Murilo 7 

Leal Pereira Neto. Foram justificadas as ausências por impedimento legal, outras 8 

agendas ou afastamento, dos seguintes docentes: Marcello Simão Branco, Solange 9 

Ledi Gonçalves, Daniel Monteiro Huertas, Elisa Thomé Sena e Liége Mariel Petroni, 10 

Rosangela Toledo Kulcsar, Ana Carolina Correa da Costa Leister, Luís Claudio 11 

Yamaoka, Eduardo Tadeu Pereira e Salvador Andres Schavelzon. O Prof. Alvaro 12 

Machado Dias não justificou. Ponto único de pauta: o estabelecimento do comitê 13 

executivo que ficará responsável pela escrita e encaminhamento do PPG do DMD. O 14 

chefe do Departamento iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e, ato 15 

contínuo, cedeu a palavra ao Prof. José Veríssimo, que passou então a coordenar os 16 

trabalhos, fazendo uma breve retrospectiva da reunião anterior. Na sequência, o Prof. 17 

Murilo fez uma apresentação e defesa de parecer da comissão de trabalho que está 18 

elaborando a proposta de APCN de mestrado profissional para o Multidisciplinar. O 19 

Prof. Francisco Marcelo fez um questionamento sobre qual seria o público-alvo do 20 

mestrado profissional: seria o público ou o privado? Qual seria o “nosso objetivo”? O 21 

Prof. José Veríssimo, respondendo, fez uma apresentação do “perfil do egresso”. A 22 

Profª. Claudia Moraes explanou sobre a sua experiência de perfil, relatando sobre casos 23 

do mestrado profissional em Gestão Pública. O Prof. Antonio Roxo fez uma intervenção 24 

em que sugere o cooperativismo e experiências de autogestão como área de pesquisa e 25 

realçou o papel da universidade no apoio e reflexão. O Prof. Francisco Marcelo alertou 26 

para “não confundir mestrado profissional com mestrado acadêmico”. O Prof. João 27 

Arantes fez referências a histórico de estudos de mestrado conduzidos por ele, o Prof. 28 
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Murilo e a Profª. Claudia e que seria importante a quantidade de publicações 29 

internacionais. A Profª. Claudia Moraes argumenta que há muitas publicações no 30 

multidisciplinar, que há problemas de quantidade na diversidade e que talvez faltem 31 

publicações em órgãos mais gabaritados. O Prof. Francisco Marcelo sugere a formação 32 

de dois coletivos para fazer seminários, pesquisas, publicação de artigos, etc... O Prof. 33 

João Tristan corrobora as palavras do Prof. Francisco e sugere que se dê prazo para que 34 

as pessoas se aglutinem nos coletivos. O Prof. João Arantes fez uma leitura da situação 35 

através de duas abordagens: top down (“de cima para baixo”) e bottom up (“de baixo 36 

para cima”). A proposta dele é que quem já tenha publicações externas seja a base para 37 

o projeto do grupo de pesquisa. O Prof. Fábio Venturini pondera: estamos numa 38 

encruzilhada: usar as ferramentas ou se ajustar a elas? Ele constata a dificuldade em 39 

publicar certos assuntos no exterior, portanto, esse não deve ser um critério. O Prof. 40 

João Tristan afirma que a construção do grupo é tão importante quanto a construção do 41 

mestrado. O Prof. Murilo sugere a retomada dos encaminhamentos. Enaltecendo o 42 

percurso e o processo de amadurecimento do APCN dentro dos prazos, fez referências 43 

às pesquisas com outras universidades que possuem mestrados profissionais (Fronteira 44 

Sul, Jequitinhonha e UniPampa). Encerrada a discussão, foi colocada em votação a 45 

seguinte pergunta: O mestrado seria profissional ou acadêmico? Sendo a proposta 1 = 46 

mestrado profissional e a proposta 2 = mestrado acadêmico. A proposta 1 (mestrado 47 

profissional) foi aprovada por unanimidade, com 9 votos. Em seguida, foi votada a 48 

composição do grupo executivo para escrever e dar encaminhamentos do APCN. A 49 

comissão ficou assim definida: Claudia Moraes, Antonio Carlos Roxo, Fábio Venturini, 50 

Douglas Mendosa, José Veríssimo e João Tristan. Também foi definido que essa 51 

comissão se reunirá remota e deliberativamente sempre às quintas-feiras às 10h, com 52 

exceção de quando houver reuniões do departamento. Nada mais havendo a tratar, às 53 

doze horas e dezoito minutos, o chefe do Departamento encerrou a reunião, na qual eu, 54 

João Marcelino Subires, no exercício das funções de secretário, lavrei a presente ata, 55 

que após lida e aprovada será assinada pelos presentes. 56 

 

__________________________________ 

Prof. João Tristan Vargas 

Chefe do Departamento 

__________________________________ 

Profa. Claudia Moraes de Souza 

 



Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 

Departamento Multidisciplinar 

CAMPUS OSASCO 

ATA EXTRA/DMD/04/2020 

 

 

 

__________________________________ 

Prof. Antônio Carlos C. Roxo da Motta 
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Prof. Douglas Mendosa 
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Profa. Francielle Santo Pedro Simões 
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Prof. Francisco Marcelo M. da Rocha 
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Prof. João Alberto Arantes do Amaral 
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Prof. José Veríssimo Romão Neto 
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Prof. Fabio Cesar Venturini 
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Prof. Murilo Leal Pereira Neto 
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João Marcelino Subires – TAE 

Secretário  

 

 

 


