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ATA DE REUNIÃO – COLEGIADO DE CURSO 

1. Identificação da Reunião 

DATA: 28/02/2019 HORÁRIO: das 14h30 às 15h30 LOCAL: Sala 336 (Bloco A) 

PRESIDIDA POR: José Otavio Baldinato (Coordenador do curso) 

REGISTRADA POR: José Otavio Baldinato 

PAUTA: 
1 - Expediente da CRP (análise de pedidos de prorrogação dos alunos); 
2 - Deliberação da proposta de reformulação do colegiado de curso. 

 

2. Participantes da Reunião  
Conforme lista de presença assinada, em anexo. 

3. Síntese da Reunião 

O Professor José Otavio deu início à reunião às 14h30. Seguindo a ordem da pauta, foram 
discutidos os seguintes itens: 

>>1. Expediente da CRP: Foram aprovados os doze requerimentos de prorrogação de prazo 
para conclusão do curso protocolados junto à CRP até o dia 27/02/2019. O Representante da 
Coordenadoria de Registros Escolares de Pós-Graduação, Caio Cabral, ressaltou que os critérios 
de avaliação de mestrados profissionais da CAPES enquadram como “muito bom” o tempo 
médio de defesa inferior a 30 (trinta) meses. O colegiado definiu, portanto, a compreensão de 
que os prazos indicados aos alunos devem ser de: 24 meses para depósito e 25 meses para 
defesa, caso o aluno não tenha prorrogação ou trancamento; e de 29 meses para depósito e 
30 meses para defesa, caso o aluno tenha prorrogação ou trancamento. Seguindo esse 
entendimento, os discentes abaixo relacionados passam a ter até o dia 06/08/2019 para 
depósito das dissertações, sendo que as bancas de defesa devem ocorrer até 06/09/2019.  

Discente Prontuário 
Resultado do 

pedido 
Observações 

Camila de Oliveira Mori 1780638 Deferido  

Caroline Almeida de Souza 1780565 Deferido  

Francisco de Assis Fagundes 1780654 Deferido 
Não entregou cronograma de 

finalização 

Jaqueline Tachji Ogeia 1780522 Deferido  

Leticia Harumi Moraes Y. Kawahama 1780573 Deferido 
Não entregou cronograma de 

finalização 

Lucas Alexandre Mortale 1780697 Deferido  

Maria do Carmo de Castro 1780549 Deferido  

Maria Gabriela Leme Munhoz 178059X Deferido  

Nathane Rocha Araujo 178062X Deferido  

Paloma Alves Marinho Lucena 1780581 Deferido  

Rodrigo Aparecido dos Santos 1780557 Deferido  

Rodrigo Henrique Machado da Silva 1780603 Deferido  

Ruth Leia Pereira de Farias 1780531 Deferido  
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Os discentes que não incluíram o cronograma de finalização do mestrado na requisição de 
prorrogação deverão entregar esse cronograma na CRP, com anuência dos respectivos 
orientadores, de modo a cumprir com o estipulado no §1, Art. 53 do Regulamento da Pós-
Graduação Stricto Sensu do IFSP (Resolução Consup n.158/2014).  

>>2. Deliberação da proposta de reformulação do colegiado de curso: O Prof. José Otavio 
resumiu a proposta de reformulação do colegiado do curso conforme discutida na reunião geral 
do Programa em 28/02/2019. Essa proposta colocaria todos os professores permanentes 
lotados no campus São Paulo como membros titulares do colegiado. Foi pontuado que os 
docentes participantes da reunião geral observavam as seguintes vantagens nessa nova 
configuração do colegiado: 1) otimizar o uso do tempo de reuniões, transformando todas as 
reuniões gerais em reuniões do colegiado; 2) Estimular o envolvimento de todos os docentes 
nas questões ordinárias do Programa. O Prof. Gustavo destacou sua preocupação quanto à 
possível diminuição do peso dos votos dos discentes frente ao aumento da participação de 
docentes no colegiado. Em resposta, o representante discente no colegiado, Arthur, esclareceu 
que não existe um movimento voluntário de discentes que reivindicam maior participação no 
colegiado. A Profa. Diva propôs que a questão dos votos poderia ser equilibrada de outras 
formas, atribuindo-se maior peso ao voto dos atuais representantes discentes, de modo a 
manter a proporção atual de 3 votos de docentes para cada 1 discente. Outra alternativa seria 
abrir um número variável de vagas para a representação discente, aceitando de 2 a 4 
representantes discentes titulares a cada novo edital de recomposição do colegiado, sendo 
esse número definido em função da livre candidatura dos próprios discentes. Frente a essas 
possibilidades, o representante discente pediu um prazo até a próxima reunião do colegiado 
para discutir a questão com os demais alunos do Programa antes de deliberar pela mudança. A 
Profa. Rebeca e o Prof. José Otavio enfatizaram a questão do quórum para reuniões definido 
no §1, Art. 16 da Resolução 66/2017 do Consup, que estabelece o mínimo de metade mais um 
dos membros do colegiado para realização das reuniões ordinárias. Os Professores Gustavo e 
Pedro também solicitaram o resgate das atas de colegiado em que se discutiu a participação 
em colegiado e comissões como critérios para a permanência de docentes no Programa. Dada 
essa demanda pela participação em comissões além do colegiado, os Professores Gustavo e 
Pedro expressaram o entendimento de que o almejado envolvimento de todos os docentes nas 
questões do Programa não precisa passar, necessariamente, pela reformulação do colegiado. 
Diante do pedido de tempo da representação discente e dessa demanda pela revisão de 
decisões anteriores do colegiado, a deliberação desta pauta ficou remarcada para a próxima 
reunião do colegiado. 

4. Lista de Distribuição 

Todos os participantes deverão receber cópia desta ata de reunião. Adicionalmente, indicamos 
as pessoas que também deverão tomar ciência das informações/ações aqui descritas.  

 Marilza Helena Ataliba (Coordenadoria de Registros Escolares de Pós-Graduação - CRP) 

 Thomas Edson Filgueiras Filho (Diretoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação - DPE) 

5. Anexos 

 A - Lista de presença da reunião 
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Anexo A – Lista de presença da reunião de colegiado ocorrida em 28/02/2019. 

 
 

 


