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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO CIENTÍFICA DO PROJETO “A RESPONSABILIDADE DE EMPRESAS SOBRE VIOLAÇÕES DE

2

DIREITOS DURANTE A DITADURA”.

3

No segundo dia do mês de setembro, do ano de dois mil e vinte um, às dez horas, Edson Teles, coordenador do Centro de

4

Antropologia e Arqueologia Forense (CAAF/Unifesp) e coordenador do Projeto de Pesquisa “A responsabilidade de

5

empresas sobre violações de direitos durante a Ditadura” abriu a reunião anunciando a pauta: informes e decisão final

6

sobre o Edital e a banca do Edital. Estiveram presentes: Adriana Gomes Santos, Aparecido Benedito de Faria, Carla Osmo,

7

Flávia Rios, Edson Teles, Elson Matos, Javier Amadeo, Laura Bernal-Bermúdez, Marília Oliveira Calazans, Victoria Basualdo

8

e Rosa Cardoso. Justificou a ausência: Bruno Konder Comparato. Após aberta a reunião, Edson Teles fez o informe sobre:

9

a finalização da etapa de montagem do Edital; as questões colocadas pelos pareceres da Procuradoria Federal da Unifesp

10

e as correções devidas, com destaque para a indagação da mesma sobre o risco de “perseguição política” no que se refere

11

à lista das empresas a serem pesquisadas e ao esclarecimento sobre ser uma lista montada e justificada pelo Ministério

12

Público Federal; e, por fim, ao processo de troca do Procurador-chefe da Unifesp sem a devida consulta à atual gestão da

13

universidade e à contestação do processo por parte da Unifesp. Em seguida, os membros da Comissão Científica, em

14

especial os internacionais, indagaram sobre algumas dúvidas quanto ao modo de funcionar da instituição e dos trâmites

15

de um edital. Também se procurou compreender melhor as formas como os pesquisadores estrangeiros podem colaborar

16

com o Projeto. Tais questionamentos foram esclarecidos pelo coordenador do Projeto (Edson Teles). Na sequência, Javier

17

Amadeo fez sugestões sobre a necessidade de deixar claro no Edital que cada etapa, administrativa ou classificatória,

18

permite ao candidato(a) entrar com recurso; que se poderia indicar que o recurso seria analisado e julgado pela Comissão

19

Científica. A Comissão aprovou as sugestões. Aberta a discussão sobre a composição da banca, após observação de Carla

20

Osmo e concordância geral da Comissão, se decidiu indicar a formação da banca, mas esclarecendo que a mesma passará

21

por avaliação de conflito de interesse com algum dos inscritos no Edital ao término do período de inscrições. Edson Teles

22

sugeriu que a banca fosse composta, conforme prevê o Edital, por: Edson Teles (titular interno da Unifesp); Adriana Santos

23

(titular externo à Unifesp); Aparecido Faria (ativista de direitos humanos); Carla Osmo (suplente interno da Unifesp); Flávia

24

Rios (suplente externo à Unifesp). Aparecido Faria declarou que devido a compromissos de sua agenda não poderá

25

assumir a função. Flávia Rios sugeriu o nome de Joana Ferraz, ativista de direitos humanos (do Grupo Tortura Nunca Mais

26

do Rio de Janeiro), para compor a banca, e se comprometeu a formalizar o convite e enviar à presente Comissão a

27

resposta. Ao final dos debates foi aprovada a sugestão da banca descrita acima. Por fim, ainda se decidiu realizar a próxima

28

reunião da Comissão Científica no dia 13 de outubro de 2021, às 10 horas, quando será possível, diante do calendário

29

previsto no Edital, avaliar a lista de inscritos e a ausência de conflito de interesses dos membros da banca com os

30

candidatos(as); decidiu-se também pela realização de reunião aberta de esclarecimentos sobre a chamada do Edital no

31

dia 16 de setembro de 2021, às 18 horas, por meio de plataforma digital e com ampla divulgação; se decidiu o calendário

32

do Edital com publicação e abertura de inscrições no dia 08 de setembro de 2021; e, finalmente, a Comissão e a

33

Coordenação do Projeto se comprometeram a publicar no site do CAAF/Unifesp (https://www.unifesp.br/reitoria/caaf/)

34

todos os documentos públicos do presente Projeto.

35

Sem mais pontos de pauta, a reunião foi encerrada às onze horas e cinquenta e cinco minutos.
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São Paulo, 02 de setembro de 2021.

