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

OSASCO, EM 20.09.2018. 2 

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

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

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

Estiveram presentes os Professores Dr. Osmany Porto de Oliveira, coordenador da Câmara de Pós-6 

Graduação, que presidiu a sessão, Professor Dr. Júlio Cesar Zorzenon Costa, Professor Dr. Evandro 7 

Luiz Lopes, Professor Dr. Fábio Alexandre dos Santos, Professor Dr. Francisco Carlos Fernandes, 8 

Professora Dra. Luciana Rosa de Souza, Professor Dr. Luiz Jurandir Simões de Araújo, Professor 9 

Dr. Raphael Neves e Andreas Leber. O Professor Osmany abriu a sessão às 16:25h com os 10 

informes. Reunião do Conselho de Pós-Graduação. O Professor Osmany informou que não foi 11 

possível participar da reunião de Coordenadores de Câmaras, pois a sessão ocorreu no mesmo dia e 12 

horário da CmPOS. Informes do mês de agosto. Foram tratadas duas questões de interesse do 13 

nosso campus: uma diz respeito à criação de um escritório de apoio institucional, com o intuito de 14 

auxiliar os pesquisadores sem experiência a submeterem os projetos junto a Fapesp e outras 15 

agencias de fomento. Uma equipe de técnicos da Pró-Reitoria de Pós-Graduação participaram de 16 

um treinamento na Fapesp e estão aptos a ajudarem os pesquisadores que queiram submeter seus 17 

projetos. Informe do Mestrado Profissional em Gestão de Políticas e Organizações Públicas. O 18 

Programa teve seu regimento interno aprovado na ultima reunião de Câmara e foi encaminhado para 19 

homologação do Conselho de Pós-Graduação. Durante a reunião os professores Ésper e Ruy 20 

questionaram o encaminhamento do documento por parte da Câmara e da necessidade de aprovação 21 

um regimento cujo curso está suspenso no momento. O Professor Osmany pediu que a palavra fosse 22 

passada à Professora Heloisa, coordenadora do curso, que justificou as alterações do regimento 23 

interno e em seguida, o Professor Gilles falou sobre o parecer do comitê técnico mencionando que a 24 

nova versão estava melhor, pois a anterior possuía muitas falhas. O regimento interno não foi 25 

aprovado pelo Conselho, com 16 votos favoráveis, e os demais membros, sendo a maioria na 26 

sessão, se abstiveram. A orientação passada foi que o regimento pudesse ser encaminhado com a 27 

devida antecedência com os ajustes propostos pelo parecer do Comitê Técnico, coordenado pelo 28 

Professor Gilles, de modo que o Conselho pudesse ter mais tempo de avaliar. O Professor Osmany 29 

informou que escreveu recentemente à Professora Heloisa solicitando o encaminhamento do parecer 30 

técnico e dos ajustes. Em resposta a Professora Heloisa informou que não poderia encaminhar, pois 31 
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não havia recebido o parecer do Comitê Técnico. O Professor. Osmany então relatou que recebeu a 32 

indicação do fluxo para encaminhar o regimento e o parecer técnico com os ajustes a serem feitos. 33 

As orientações dadas são que a coordenação faça os ajustes e envie ao comitê técnico para a 34 

emissão de um novo do parecer. Caso o parecer venha a ser satisfatório, o regimento será devolvido 35 

à Câmara para posterior homologação no Conselho de Pós-Graduação. Informe da Reitoria. A 36 

Professora Soraya convocou uma reunião com um grupo de professores, principalmente com os 37 

coordenadores das câmaras para entender qual a percepção com as questões da pós-graduação e 38 

pesquisa. A conversa foi pautada em pontos transversais da UNIFESP como um todo: inicialmente 39 

sobre a informatização e organização dos dados relacionados à pesquisa para tornar os fluxos mais 40 

rápidos, o que também envolveria a capacitação dos técnicos de modo que pudessem utilizar a 41 

tecnologia da informação com o objetivo de agilizar os trabalhos, tendo em vista que no momento 42 

não existe orçamento para contratação de novos técnicos. Segundo: Foi feita uma revisão com 43 

relação aos fluxos muito lentos que serão mapeados para trazer agilidade junto aos convênios. 44 

Avaliação da pós-graduação. A Pro-Reitoria de Pós-Graguação fez uma avaliação interna dos 45 

programas de pós-graduação da universidade e tratou de questões da sustentabilidade dos 46 

programas novos, cortes no orçamento pela Capes e tem feito uma devolutiva desses levantamentos 47 

para os campi. O Professor Osmany defendeu que a EPPEN é um campus novo com apenas dois 48 

programas de mestrado e ressaltou a necessidade de captação de recursos, integração entre cursos, 49 

câmaras, pesquisadores, para melhor compreensão em como colaborar e alavancar a produção de 50 

conhecimento. Aprovação da alteração regimento geral da pós-graduação. O Professor Osmany 51 

relatou o esforço da equipe da Pró-Reitoria de Pós-Graduação na revisão do regimento interno da 52 

pós-graduação. Apresentou as alterações no documento, bem como o processo de indicação das 53 

coordenações das câmaras de pós-graduação, representação discente, orientador pontual, 54 

ressaltando que o regimento foi reduzido quase que pela metade. Sala de pesquisa. O Professor 55 

Osmany informou que a sala já 304 está equipada com quatro computadores para uso dos discentes 56 

ligados a pesquisa, e que a procura pelo espaço tem sido grande, principalmente por parte dos 57 

alunos do mestrado em Economia. Recurso do Mestrado Profissional. O Professor Osmany 58 

informou que recebeu da Pró-Reitoria de Pós-Graduação a resposta do recurso do Mestrado 59 

Profissional em Gestão de Políticas e Organizações Pública, que foi indeferido pela Capes, em 60 

reunião ocorrida dia 11 de setembro, permanecendo a nota 1. Sendo assim, o Programa terá que ser 61 

encerrado. A Professora Luciana Rosa fez um breve informe sobre os trabalhos da Comissão das 62 
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Ações Afirmativas e relatou que apenas 25% dos estudantes do mestrado em Economia 63 

responderam a uma pesquisa que foi enviada pela secretária da Câmara de Pós-graduação e que 64 

posteriormente farão uma reunião na Pró-Reitoria de Pós-Graduação para as próximas ações da 65 

Comissão.  Pauta. Indicação de docente para CAEP. O Professor Osmany explicou a nova 66 

formatação da CAEP e a indicação é que todos os cursos tenham suas representações. O Professor 67 

Júlio esclareceu a respeito da antiga e da nova composição da comissão, e que as câmaras 68 

precisariam eleger os seus representantes. O Professor Osmany lembrou o e-mail enviado 69 

solicitando as indicações, porém, não houve resposta. Como o departamento de Administração ficou 70 

sem representação na CAEP, convidaram a Professora Nildes para representar a Câmara e 71 

professora se prontificou. O Professor Júlio falou da necessidade de um titular e um suplente e o 72 

Professor Evandro ficou à disposição. O Professor Osmany colocou em votação a indicação da 73 

Professora Nildes Pitombo como membro titular e o Professor Evandro como suplente. Aprovado 74 

por todos. Indicação de representante para compor o GT – Laboratórios Multiusuários. O 75 

Professor Osmany informou que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação solicitou a indicação para 76 

composição para do GT - Laboratórios Multiusuarios com o objetivo de mapear as informações 77 

relacionadas às plataformas e equipamentos multiusuários dos campi e rever as normas de 78 

funcionamento dos centros de equipamentos e serviços já aprovados nos Conselhos. No caso da 79 

EPPEN, a questão dos laboratórios multiusuários seria diferente, pois os laboratórios do campus são 80 

compostos principalmente por computadores. Além de participar das reuniões, o membro precisaria 81 

identificar e definir o funcionamento de um laboratório nas ciências humanas e a captação de 82 

recursos, sendo uma questão importante, pois quando se solicita o auxílio Fapesp para pesquisa é 83 

questionado qual o parque tecnológico utilizado pelo campus. O Professor Luiz Jurandir manifestou 84 

interesse. Foi colocado em votação a aprovação da indicação do Professor Luiz Jurandir Simões de 85 

Araújo para compor o GT Laboratórios Multiusuários. Aprovado. Retornando o informe sobre a 86 

sala de pesquisa, o Professor Osmany mencionou a quantidade de alunos que estão utilizando o 87 

espaço, que na maior parte do tempo é ocupada pelos alunos do mestrado em Economia. O 88 

Professor Fábio Alexandre levantou a possibilidade do uso da sala aos sábados.  O Professor 89 

Osmany respondeu que essa questão poderia entrar na pauta de uma próxima reunião da Câmara. 90 

Discussão das propostas de ações da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa do Campus de 91 

Osasco para o PPI (reunião ocorrida em 13/09/18). Sobre o PPI, o Professor Osmany fez um 92 

breve relato da ultima reunião extraordinária da CmPOS, conduzida pelo Professor Murilo, em que 93 
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foram coletadas propostas por e-mail tendo a maioria aprovada e informou sobre as três propostas 94 

inseridas no sistema do PPI a seguir: Incentivar a criação de espaços de pesquisa e Laboratórios 95 

Específicos para as Ciências Humanas para incentivar o convívio dos pesquisadores e dos alunos 96 

em atividades de pesquisa no Campus; Organizar eventos de lançamento de pesquisa dos 97 

professores dentro e fora dos Campi e; Aprofundar a relação entre pesquisa de campo, extensão e 98 

ensino. A pesquisa de campo é típica das ciências humanas e seria importante valorizá-la. Por 99 

exemplo, levando os alunos para campo e transformando as informações coletadas em insumos para 100 

a pesquisa. O Professor Luiz Jurandir perguntou sobre a proposta do site, que pareceu não ter sido 101 

contemplada. O servidor Andreas falou que a biblioteca está criando um sistema de divulgação dos 102 

trabalhos dos docentes. Sobre estreitamento dos laços entre ensino e pesquisa, o Professor Luiz 103 

Jurandir mencionou que o aluno precisaria captar recursos para permanecer na universidade. O sr. 104 

Andreas falou que os grupos de pesquisa e a biblioteca poderiam trocar mais informações. O 105 

Professor Osmany mencionou sobre a importância de convocar uma reunião entre os coordenadores 106 

dos grupos de pesquisa e biblioteca para uma conversa de modo a orientar os alunos com as bases 107 

de dados, aproximando biblioteca e grupos de pesquisa. O Professor Osmany colocou em votação 108 

as propostas de encaminhamento para o PPI. Aprovado por todos. Pedido de Bolsa pós doc PNPD. 109 

A Professora Luciana Rosa explicou que estão tentando fazer esse pedido faz tempo e como todos 110 

os cursos teriam o mesmo numero de professores, o programa precisaria de auxílio para trazer um 111 

professor que ajudasse alavancar o curso. A carta apresentada aos presentes foi escrita por docentes 112 

e discentes do programa. O Professor Evandro sugeriu o pedido de 2 bolsas para pós-doutorado, 1 113 

PNPD e 1 institucional. Colocado em aprovação a solicitação de 2 bolsas PNPD à CAPES por meio 114 

de dois documentos, sendo um aprovado na reunião e outro a ser redigido pela Professora Luciana 115 

Rosa. Aprovado por unanimidade. Regimento do mestrado em Economia e Desenvolvimento. A 116 

Professora Luciana Rosa relatou sobre o preparo de um dossiê para orientação de pós-doutorado. 117 

Apresentou um e-mail sobre as questões encaminhadas a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e 118 

departamento de Recursos Humanos. O Professor Raphael esclareceu que o responsável por 119 

determinar as atividades do docente é a chefia. A Professora Luciana apresentou a parte da redação 120 

do regimento alterado. O Professor Osmany explicou o fluxo para aprovação do regimento, que 121 

deverá ser encaminhado ao comitê técnico e aguardar o parecer. A Professora Luciana Rosa 122 

mencionou ainda que há outros pontos no regimento que estão em alteração, mas gostaria que o 123 

ponto sobre afastamento docente fosse resolvido. Colocado em aprovação a alteração do capitulo 124 
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XI, artigo 37. Aprovado por todos. Será necessário excluir da pauta a alteração do regimento de 125 

economia com exceção ao artigo já aprovado. O Professor Osmany explicou aos presentes sobre o 126 

seu pedido de exoneração da Câmara, justificando que o acumulo das atividades de pesquisa, ensino 127 

e extensão gerou uma sobrecarga de trabalho. Fará o encaminhamento do pedido de exoneração e 128 

lembrou que o regimento interno pede que o coordenador faça parte de programa de pós-graduação, 129 

lembrando que quando o regimento da câmara da EPPEN foi criado houve esse descuido, e diante 130 

dessa e de outras circunstancias está pedindo exoneração. Conversou com a direção para fazer a 131 

transição da melhor maneira possível e entendeu que o melhor momento para isso seria no mês 132 

outubro para que o novo coordenador assumisse em novembro, considerando o artigo 31 da nova 133 

redação do regimento geral da pós-graduação, observando que o novo coordenador não precisaria 134 

ser da câmara de pós. Após leitura do regimento interno foi colocado em votação a convocação das 135 

eleições para a nova coordenação da CmPOS para o mês de outubro. Aprovado por unanimidade. 136 

As 18:23h a reunião foi encerrada e a ata foi lavrada por mim, Lilian B. de Oliveira, secretária da 137 

Câmara de Pós-Graduação da EPPEN. 138 

Osasco, 20 de setembro de 2018. 139 

_________________________________________ 140 

Prof. Dr. Júlio Cesar Zorzenon Costa 141 

_________________________________________ 142 

Prof. Dr. Evandro Luiz Lopes 143 

_________________________________________ 144 

Prof. Dr. Fábio Alexandre dos Santos 145 

_______________________________________ 146 

Prof. Dr. Francisco Carlos Fernandes  147 

________________________________________ 148 

Profª Dra. Luciana Rosa de Souza 149 

_________________________________________ 150 

Prof. Dr. Luiz Jurandir Simões de Araújo 151 

_________________________________________ 152 

Prof. Dr. Osmany Porto de Oliveira 153 

_________________________________________ 154 

Prof. Dr. Raphael Neves 155 
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_________________________________________ 156 

Andreas Leber 157 

________________________________________ 158 

Lilian Bispo de Oliveira - Secretária Executiva 159 


