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

OSASCO, EM 08.03.2018. 2 

Ao oitavo dia do mês de março do não de dois mil e dezoito, realizou-se, na sala 103 da UNIFESP, 3 

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

Reunião Ordinária de 2018 da Câmara de Pós-Graduação (CmPOS) do campus Osasco. Estiveram 5 

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

que presidiu a sessão, Professora Dra. Luciana Massaro Onusic, Professor Dr. Evandro Luiz Lopes, 7 

Professor Dr. Daniel A. Feldmann, Professor Dr. Luiz Jurandir Simões de Araújo, Professor Dr. 8 

Murilo Leal Pereira Neto, Professora Dra. Heloísa Cândia Hollnagel, Ricardo Vieira Bertoldo e 9 

Samir Luna de Almeida. Às 14:20 horas o Professor Osmany abriu a sessão e passou ao informes. 10 

Reunião dos coordenadores de câmara de janeiro. Na reunião de coordenadores de câmaras em 11 

11 de janeiro, o Professor Ésper esclareceu questões de boas práticas e integridade acadêmica e 12 

mencionou a intenção de fazer uma palestra sobre o tema. A ideia inicial seria dos alunos 13 

ingressantes agendarem uma reunião com os coordenadores de curso para terem ciência da própria 14 

atuação com relação às praticas de integridade acadêmica. Houve uma discussão sobre a proposta 15 

de criação de um programa de pós-doutorado da Unifesp, e informou que já existe uma equipe 16 

trabalhando na Pró-reitoria para criação do regimento. Está em curso a avaliação interna dos 17 

programas de pós-graduação, com a finalidade de produzir um diagnostico para melhoria dos 18 

programas da instituição, tendo em vista os resultados da a ultima avaliação da Capes, e por ultimo 19 

a valorização da pesquisa na Unifesp, que não está necessariamente ligada a pós-graduação. Sobre 20 

as PCN (Proposta de Cursos Novos), a Pró-reitoria entendeu que enquanto o processo de avaliação 21 

interna não for finalizado, a Pró-reitoria não receberá novas PCNs. Espera-se que as futuras 22 

propostas sejam de cursos bastante diferenciados. Processos de internacionalização. O Professor 23 

Osmany informou que as colaborações internacionais que dependam da instituição serão feitas por 24 

chamadas de acordo técnico cientifico e sugeriu verificar o edital da Capes do final do ano passado 25 

sobre a internacionalização das IFEs. Existe uma equipe na reitoria trabalhando numa proposta de 26 

internacionalização e a resposta para o edital, que irá agregar os programas de pós-graduação com 27 

nota 5, 6 e 7. Existe um conjunto de áreas prioritárias e citou algumas que serão contempladas. Na 28 

reunião de março foi discutida a revalidação de diplomas de stricto sensu emitidos no exterior. Se 29 

houver diplomas de mestrado no exterior para o campus Osasco serão aceitos os pedidos de 30 

validação. O documento irá para quem queira se manifestar até o final da próxima semana, sendo 31 
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um documento contendo 3 páginas sobre a politica de distribuição de bolsa da Capes pela Pró-32 

reitoria de Pós-graduação. Existem as bolsas para serem alocadas nos programas, sendo que antes 33 

eram de acordo com os pedidos no balcão e agora haverá uma politica de distribuição com critérios 34 

de mérito instruindo que as solicitações sejam feitas via Câmara de Pós para que seja encaminhados 35 

à reitoria, permanecendo esse fluxo. Caso seja atribuída bolsa FAPESP a bolsa será devolvida para 36 

Pró-reitoria. A informação é que estão disponíveis 31 bolsas de mestrado e 5 não estão destinadas 37 

aos programas. O discente Samir comentou que ao solicitar a bolsa FAPESP leva-se em 38 

consideração que o discente já tenha bolsa da Capes. O Professor Osmany sugeriu que fosse 39 

informado que o programa de Economia além de recente, recebe as bolsas da Pró-reitora, não tendo 40 

bolsas próprias. O Professor Osmany relatou que fluxos de aprovação do regimento dos programas 41 

de pós-graduação, credenciamentos e recredenciamentos de docentes estão alegando que o comitê 42 

técnico está encontrando falhas e discrepâncias que passam despercebidos pelos programas de 43 

forma geral. A sugestão da Pró-reitora é que se crie na câmara um comitê técnico para uniformizar 44 

os critérios mínimos necessários para credenciamento e descredenciamentos de orientadores. A 45 

Professora Heloisa sugeriu que os programas fossem orientados em como proceder com relação aos 46 

credenciamentos. O Professor Osmany falou da postura da Pró-reitoria com relação aos critérios 47 

Capes e a autonomia da universidade em construir suas próprias diretrizes. A Professora Luciana 48 

sugeriu desenhar um perfil do programa para depois passar pela câmara, seguindo os critérios gerais 49 

de avaliação da Capes. Como ainda restaram dúvidas do papel do comitê técnico da câmara, o 50 

Professor Osmany explicou que a intenção é criar mecanismos internos de controle para posterior 51 

homologação. A Professora Luciana enfatizou a importância da clareza nesses critérios e em saber o 52 

que reitoria espera do comitê. O Professor Osmany deu outro informe sobre a normativa de pós-53 

doutorado que definiu os critérios de enquadramento no pós-doutortoado e o que qualifica o 54 

supervisor de pós-doutorado. Todos os departamentos poderiam ter pós doc sem a necessidade de 55 

vinculo com os programas e seria interessante discutir nos programas de pós para produzir projetos 56 

de internacionalização. A Professora Heloisa relatou sobre o professor de Milão, que houve 57 

morosidades no processo desde julho do ao passado. O Professor Daniel falou sobre os critérios 58 

estabelecidos para pós doc e licenças de longos períodos. O Professor Osmany mencionou a 59 

necessidade de consolidar essa politica de internacionalização e o retorno institucional, citando o 60 

exemplo de Guarulhos, que ao retorno do docente é ofertado um seminário. O Professor Daniel 61 

informou dos critérios do departamento de Economia sobre publicação de 2 artigos e nova 62 
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disciplina eletiva. A Professora Luciana sugeriu um workshop entre os departamentos, independente 63 

dos programas do campus. O Professor Osmany informou que o Professor Renato Janine Ribeiro 64 

virá para a instituição com o intuito de criar o instituto de estudos avançados da Unifesp. A 65 

Professora Karina da Pró-reitoria de Pós-graduação enfatizou que a câmara é a ponte entre os 66 

programas e Pró-reitoria de Pós-graduação. Qualquer tipo de solicitação a ser encaminhada deverá 67 

para passar antes pela Câmara. Professor Jurandir leu para os presentes o parecer 462 homologado 68 

no D.O.U de 28/11/2017, sobre as normas referentes à pós-graduação stricto sensu no país (em 69 

anexo). Congresso Acadêmico Unifesp. O Professor Osmany informou que no dia 5 de março 70 

houve a reunião no campus para discutir o Congresso Acadêmico da Unifesp, que foi 71 

descentralizado e cada campus fará seu próprio evento nos dias 11 e 12 de junho. O Congresso será 72 

destinado aos alunos com iniciação cientifica, PBIC, BIG e alunos de Pós-graduação dos mestrados 73 

e terá início na segunda-feira, às 10:00 hs. A Professora Luciana comentou sobre o calendário e 74 

explicou sobre a escolha o horário, pois serão apenas 2 dias e o prazo está justo. Na manhã foi 75 

sugerida uma mesa redonda do BIG com a equipe do NAE, a tarde as apresentações dos PIBICs e a 76 

noite uma mesa redonda. Foi solicitada a participação de 30 professores e a sugestão é que os 77 

alunos que qualificarem nesses meses apresentem os trabalhos, mas não é regra. Os mestrados 78 

participam nas apresentações e na mediação dos PIBICs. Serão 4 apresentações do mestrado de 79 

Economia e 4 do Mestrado Profissional, das 18:00 às 19:30 na terça- feira. Também serão 80 

apresentados os posters dos grupos de pesquisa da EPPEN. O Professor Osmany colocou em 81 

votação que os grupos de pesquisa cadastrados no CNPq apresentem posters com o conteúdo dos 82 

grupos de pesquisa. Aprovado por unanimidade. O professor Murilo será responsável pelo PIBIC. 83 

Aprovação dos pedidos ad referendum. Banca dos discentes Wallas Gomes Matos, Aline da Costa 84 

Lourenço, Artur Leonardo Imamura F. da Silva, Heloisa Maria Molgara. Aprovado por 85 

unanimidade. Descredenciamento da Professora Ligia Osório Silva. Aprovado por unanimidade. 86 

As 16:32 a reunião foi encerrada e esta ata foi lavrada por mim, Lilian B. de Oliveira, secretária da 87 

Câmara de Pós-Graduação da EPPEN/Unifesp. 88 

Osasco, 08 de março de 2018. 89 

_________________________________________ 90 

Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic 91 

_________________________________________ 92 

Prof. Dr. Evandro Luiz Lopes 93 
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_________________________________________ 94 

Prof. Dr. Daniel Feldmann 95 

_________________________________________ 96 

Prof. Dr. Luiz Jurandir Simões de Araújo 97 

________________________________________ 98 

Prof. Dr. Murilo Leal Pereira Neto 99 

_________________________________________ 100 

Prof. Dr. Osmany Porto de Oliveira 101 

_________________________________________ 102 

Profa. Dra. Heloísa Candia Hollnagel 103 

_________________________________________ 104 

Ricardo Vieira Bertoldo 105 

_________________________________________ 106 

Samir Luna de Almeida 107 

_________________________________________ 108 

Lilian Bispo de Oliveira - Secretária Executiva 109 


