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ATA DA 5
a
 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO DO CAMPUS 1 

OSASCO, EM 18.06.2019.                                                  .                                                                                                              2 

Ao décimo oitavo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, realizou-se, na sala 205 da 3 

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

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

Osasco. Estiveram presentes o Professor André Roncaglia de Carvalho coordenador da Câmara de 6 

Pós-Graduação, que presidiu a sessão, Professora Luciana Rosa de Souza, vice-coordenadora da 7 

Câmara de Pós-Graduação, Professor Dr. Evandro Luiz Lopes, Professora Dra. Heloísa Candia 8 

Hollnagel e Professor Dr. Raphael Neves. Às 14h30 o Professor André deu início a sessão passando 9 

aos informes. Informes. APCN Curso de Direito. Treinamento Turnitin e OrcId: dois eventos 10 

(25/06, na Reitoria e 26/08, no campus Osasco).  O Professor André informou que a iniciativa da 11 

PROPGPq é para toda universidade para estimular a utilização dos programas. O Turnitin é um 12 

mecanismo de prevenção plágio e teria outras funções, sendo que a Unifesp renovou o contrato do 13 

programa e começará a funcionar em julho ou agosto e que uma reunião ocorrerá dia 25 de julho na 14 

reitoria com a empresa representante do software e dia 26 de agosto para apresentação no campus. 15 

Nova proposta de doutoramento estendido. O professor André explicou que na proposta o aluno 16 

faria um ano de mestrado e renovaria por mais quatro anos para conclusão doutorado, e a depender 17 

do desempenho acadêmico, o aluno poderia obter somente o título de mestre. O Professor Evandro 18 

explicou que no regimento da Capes existem dois tipos de doutoramento direto, um com titulação 19 

mestrado e outro sem, podendo defender o mestrado e continuar o doutorado ou fazer a qualificação 20 

com um complemento dos créditos para ingressar no doutorado. Entendeu que na proposta 21 

dependeria da avaliação do programa e não da opção do aluno, e a depender do desempenho, o 22 

mestrado poderia ser convertido em doutorado por meio de um processo, assim o aluno 23 

economizaria um ano, e que um dos objetivos é fortalecer os programas de mestrado profissional. O 24 

Professor André também mencionou que no modelo de doutorado estendido o aluno economizaria 25 

um ano e renovaria por mais quatro anos fazendo uma conversão de bolsa, mas essa etapa ocorreria 26 

por interesse do programa e não do aluno. A Unifesp foi a única federal convidada talvez porque há 27 

muitos programas 6 e 7. A PROPGPq solicitou a indicação de um nome para participar do grupo de 28 

trabalho que discutirá a proposta do doutoramento estendido, não precisando ser necessariamente da 29 

câmara e pediu que a indicação fosse enviada para o e-mail da câmara ou da coordenação. 30 

Indicação de nome para integrar o GT da PROPGPq sobre aceleração dos alunos da 31 

graduação na pós-graduação. O Professor André explicou que a motivação da proposta foi devido 32 
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um aluno matemática do ITA de altíssima excelência que ganhou uma bolsa permitindo que 33 

cursasse um programa de pós-graduação simultaneamente, o que é não é possível pelo regimento da 34 

Unifesp. Esse aluno tinha o interesse em cursar uma pós-graduação em matemática e como não 35 

concluiu a graduação, não poderia efetuar a matricula e receber a bolsa, por esse motivo o grupo de 36 

trabalho foi criado para pensar na aceleração da graduação, uma vez que em outras instituições é 37 

permitido. A Professora Heloisa mencionou alguns casos de alunos com altas habilidades que são 38 

sub aproveitados.  Ordem do dia. Mutirão de aprovação das atas não apreciadas de 12/04/2018, 39 

10/05/2018, 14/06/2018, 16/08/2018, 13/09/2018 e 20/10/2018 (arquivos previamente enviados). 40 

Já foram encaminhadas as alterações e colhidas as assinaturas. Aprovadas por unanimidade. 41 

Duração do mandato dos representantes dos departamentos na Câmara a incluir no 42 

regimento da Câmara. A Professora Luciana mencionou a falta de quórum para aprovação do 43 

ponto. O Professor André sugeriu uma discussão prévia, pois a questão representaria uma 44 

necessidade dos diferentes cursos, uma vez que sem tempo de mandato ficaria indeterminada a 45 

permanência do representante, impedindo a rotatividade no colegiado da câmara. A Professora 46 

Luciana Rosa mencionou que um dos papéis é manter o conhecimento gerado na câmara e citou o 47 

Professor Murilo como membro mais antigo e da importância para o histórico do colegiado. A 48 

Professora Heloísa e Professor Evandro se manifestaram favoráveis às renovações dos membros 49 

mesmo que os departamentos reconduzam os mesmos. O Professor André solicitou aos presentes 50 

que levassem a questão junto aos departamentos e na próxima reunião voltarem com um parecer na 51 

reunião de agosto. Aprovado pro todos. Suspensão da regulamentação para o cadastro dos 52 

grupos de pesquisa junto ao CNPq. O Professor André explicou que no passado a câmara fazia as 53 

aprovações de alguns grupos de pesquisa por meio de uma regulamentação em que eram feitos 54 

pareceres. Todos entenderam que não existe a necessidade para esse processo. O Professor André 55 

relatou que naquela época o objetivo era analisar grupos sem alguns critérios e não aprovar ou 56 

reprovar, mas indicar elementos que prejudicariam os grupos de pesquisa, a exemplo de grupos com 57 

somente um pesquisador, um grupo da medicina em que havia somente um responsável deixando o 58 

grupo envolvendo milhões de reais. A Professora Luciana Rosa lembrou que na gestão do Professor 59 

Ésper foi feito uma verificação dos grupos a das atipicidades. O Professor Evandro lembrou que o 60 

Professor Ésper recebeu um comunicado do CNPq informando que diversos grupos estavam 61 

atípicos, onde setenta por cento dos grupos dos campi estavam em atipicidade e que foi solicitado à 62 

câmara que orientasse e verificasse esses grupos. Na gestão anterior da câmara foi criado um fluxo  63 

de trabalho, que não estava no regimento, mas que tinha como finalidade orientar os grupos para 64 
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não ocorrer essas atipicidades. O Professor Evandro sugeriu que fossem publicadas orientações na 65 

página da câmara para auxiliar os docentes responsáveis a criarem os grupos de forma correta, de 66 

modo que a câmara ficasse apenas como instância consultiva. O Professor André colocou em 67 

votação um encaminhamento instituindo a câmara como instância consultiva para que os 68 

pesquisadores interessados em criar grupos de pesquisa para seguir critérios mínimos e evitar 69 

atipicidades, antes de serem enviados à PROPGPq, sem a obrigatoriedade de submissão. A partir do 70 

segundo semestre será composto um grupo de trabalho para verificar os itens a serem alterados no 71 

regimento sobre os grupos de pesquisa, além da definição do mandato dos membros da câmara. 72 

Aprovado por todos. Alteração pontual da APCN do Mestrado em Direito. O Professor Raphael 73 

informou que a APCN foi aprovado no Conselho de Pós-Graduação e relatou que alguns pontos 74 

foram levantados pela Professora Cynthia Sarti, representante do Comitê de Humanidades, e 75 

mencionou que a Professora Andreia Slemian, do PPG em História de Guarulhos, indiciou um 76 

docente para credenciamento no Programa, o Professor Carlos Antonio Garrilha, Titular da 77 

Universidade do país Basco da Espanha, que trabalha com História do Direito e conta com um 78 

excelente currículo. Foi solicitado um parecer sobre o currículo, levando em conta a importância do 79 

credenciamento para internacionalização do Programa. Atualmente o docente desenvolve uma 80 

pesquisa em Direito Brasileiro e um projeto na Fapesp com a Professora Andreia sobre Superior 81 

Tribunal Justiça. O Professor Raphael informou que foi aprovado na CEPG do Direito o 82 

credenciamento do docente e solicita à câmara a aprovação do pleito. Aprovado por todos. Processo 83 

de seleção de propostas para o Edital RTI FAPESP-PROPGPq: novo prazo e formação da 84 

comissão de avaliação de projetos. O Professor André lembrou aos presentes que os participantes 85 

do edital deveriam ser vinculados a um programa de pós-graduação, porém, o edital pulicado 86 

recentemente não prevê isso, podendo ser doutor ou vinculado a um programa, abrindo uma 87 

possibilidade grande para os professores da EPPEN participarem. A verba é oriunda de recursos 88 

acumulados de antigos editais RTI/FAPESP e a Pró-reitoria colocou à disposição duzentos mil reais 89 

para cada campus. A CmPOS deverá receber os projetos, aprovar e encaminhar à Pró-reitoria até 90 

final de agosto. O professor André sugeriu o prazo de submissão até o final de julho, a depender o 91 

número de projetos, caso ultrapassem o valor, será chamada uma reunião extraordinária para 92 

aprovação dos projetos apresentados. A Professora Heloisa solicitou ampla divulgação da chamada 93 

aos docentes do campus destacando a obrigatoriedade de apenas ser doutor. Todos aprovaram o 94 

prazo de submissão até dia quinze de julho. O Professor André solicitou a inclusão de pauta de 95 

aprovação das bancas do mestrado profissional. A Professora Heloísa relatou que diante da situação 96 
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do Programa do mestrado, que está em fase de encerramento foram feitas algumas realocações de 97 

orientados e informou que cinco deles farão as defesas, sendo os discentes: Erico Gustavo Tomaz, 98 

Renato Eliseu Costa, José Viana Junior, Gabriela Rabello e Alexandre Vitorino, além da 99 

qualificação do discente João Paulo Pucciariello Perez. Ressaltou a importância da disciplina 100 

ofertada pelo Professor visitante Emerson Maccari de Seminários Aplicados, que é composta com 101 

vários docentes, possibilitando aos alunos acessarem bases de pesquisa relevantes trazendo bons 102 

resultados aos trabalhos. Informou que até final do ano espera que todos os alunos em fluxo 103 

realizem as defesas. O Professor André colocou em aprovação as bancas de defesa dos discentes do 104 

Mestrado Profissional em Gestão de Políticas e Organizações Públicas. Aprovado por todos. 105 

Aprovação feita ad referendum da inscrição para o concurso de Livre Docência 2019, 106 

Professor Evandro Luiz Lopes (arquivos previamente enviados). O Professor André explicou 107 

que a inscrição foi feita ad referendum por questões de prazo e submeteu à aprovação do colegiado. 108 

Aprovado por todos. Às 16:30h a reunião foi declarada encerrada e a ata lavrada por mim, Lilian 109 

Bispo de Oliveira, secretária executiva da Câmara de Pós-graduação da EPPEN. 110 

________________________________________ 111 

Prof. Dr. André Roncaglia de Carvalho  112 

________________________________________ 113 

Prof. Dr. Evandro Luiz Lopes 114 

_________________________________________ 115 

Profa Dra. Heloísa Cândia Hollnagel 116 

_________________________________________ 117 

Profa. Dra. Luciana Rosa de Souza 118 

________________________________________ 119 

Prof. Dr. Rapahel Neves  120 

_________________________________________ 121 

Lilian Bispo de Oliveira - Secretária Executiva 122 


