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ATA DE REUNIÃO – GERAL E COLEGIADO DE CURSO 

Identificação da Reunião 

DATA: 03/12/2020 HORÁRIO: das 16h30 às 18h00 LOCAL: Webconferência RNP 

PRESIDIDA POR: José Otavio Baldinato (Coordenador do curso) 

REGISTRADA POR: José Otavio Baldinato 

PAUTA: 

1. Informes e registro da aprovação de bancas; 
2. Apresentação das datas do Coleta CAPES 2020; 
3. Novo regulamento da pós-graduação stricto sensu do IFSP. 

 

Participantes da Reunião  
Conforme registro do sistema RNP, em anexo. 

Síntese da Reunião 

O Professor José Otavio iniciou a videoconferência às 16h30 dando as boas-vindas aos novos 
representantes do Colegiado de curso nomeados pela Portaria SPO.201, de 19 de novembro de 
2020. Seguindo a pauta, foram discutidos os seguintes itens: 
 
1. Informes e Registro da aprovação de bancas: Foi aprovada a banca de qualificação da 
discente Luciene dos Santos Silva (SP3020886), orientanda da Profa. Diva, com previsão para o 
dia 17/dez, às 15h. Os avaliadores são: 
 

 Interno ao Programa Externo ao Programa 

Titulares José Otavio Baldinato (IFSP/SPO) Cassio Giordano (FIG-Guarulhos) 

Suplentes Rogério Ferreira Fonseca (IFSP/SPO) James Teixeira (FEA-USP) 

 
Foi aprovada a banca de defesa da discente Giovanna Vianna Mancini (SP158023X), 

orientanda da Profa. Elaine, com previsão para o dia 11/dez, às 15h. Os avaliadores são: 
 

 Interno ao IFSP Externo ao IFSP 

Titulares José Otavio Baldinato (IFSP/SPO) Roberta Maura Calefi (UFES-São Mateus) 

Suplentes André Perticarrari (IFSP/SPO) Thiago Antunes Souza (UNIFESP) 

 
O Prof. José Otavio alertou aos docentes para que estejam atentos à página do diretório 

de Grupos de Pesquisa credenciados no CNPq. O Prof. Corrallo credenciou recentemente o 
Grupo de Pesquisa em Inovação Tecnológica para o Ensino de Física e notou que alguns dos 
grupos liderados por colegas do Programa se encontravam desatualizados na base do CNPq . 

O Prof. José Otavio informou ao Colegiado sobre uma demanda recebida da 
Procuradoria do IFSP para que fossem disponibilizadas as provas específicas aplicadas no 
processo seletivo de 2019, regido pelo Edital nº 515/2019. Essa demanda advém de um 
processo judicial movido por um interessado que solicitou acesso às provas via portal de acesso 
à informação do Governo Federal (https://falabr.cgu.gov.br/). O Prof. Wellington ressaltou que 
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não se opõe à publicação das provas, mas que existem questões de direitos autorais envolvidas, 
pois os elaboradores das questões detêm esses direitos. O Prof. José Otavio informou que as 
provas de 2019 já foram encaminhadas à Procuradoria em função do referido processo judicial, 
mas que para manter a isonomia do processo seletivo em curso, entendia ser necessário tornar 
as provas de 2019 públicas mediante publicação no site do Programa, junto aos demais 
arquivos referentes àquele edital. A Profa. Lucia sugeriu aplicarmos uma licença do tipo 
Creative Commons ao arquivo das provas a ser disponibilizado no site do Programa. Seguindo 
sugestão do Prof. Traldi, o Colegiado concordou em publicar as provas específicas apenas do 
ano de 2019, atendendo à demanda da Procuradoria, mas buscando esclarecimento sobre a 
questão dos direitos autorais dos elaboradores sobre as provas dos próximos Editais. O Prof. 
Corrallo enfatizou que não haverá provas específicas no Edital em curso para seleção da turma 
de 2021 e a Coordenação de curso terá tempo para se instruir sobre a questão antes do próximo 
Edital.  

O representante discente Abner e o Prof. José Otavio anunciaram o plano de criar uma 
página de “Perguntas Frequentes” no site do Programa de Mestrado . A ideia é agrupar por 
temas as dúvidas mais comuns e utilizar as respostas como referência aberta aos alunos, 
professores e demais interessados no Programa. O Prof. José Otavio se comprometeu a 
viabilizar essa proposta com o auxílio dos representantes discentes do colegiado.  

Encerrando os informes, o Prof. José Otavio anunciou que a comissão de 
recredenciamento encerrou a primeira etapa dos trabalhos, aplicando os critérios definidos no 
Art. 16 do Regulamento de curso vigente. Não houve descredenciamentos e as Professoras 
Lucia e Rebeca passaram da condição de colaboradoras para docentes permanentes do 
Programa. O Prof. José Otavio informou que a segunda fase do trabalho desta comissão será a 
proposição de novos critérios de recredenciamento, considerando as cr íticas recebidas pelo 
Programa nos últimos relatórios de avaliação e de acompanhamento da CAPES. Os resultados 
da atuação da comissão deverão ser registrados em relatório, para arquivo junto à coordenação 
do curso. 
 
2. Apresentação das datas do Coleta CAPES 2020: O Prof. José Otavio apresentou o 
cronograma do Coleta CAPES relativo ao ano de 2020. A entrega do relatório na Plataforma 
Sucupira está prevista para 23/mar./2021 e no mês de abril deverão ser indicadas as produções 
de destaque para análise qualitativa no sistema de avaliação da CAPES. O Prof. José Otavio 
enfatizou que a coordenação do curso conta com a contribuição individual dos professores e 
também com as comissões instituídas no Programa para preencher seções específicas do 
relatório, principalmente no que se refere aos indicadores de integração com a sociedade e 
com a Educação Básica, além das frentes de acompanhamento de egressos, planejamento 
estratégico e autoavaliação. Essas contribuições deverão ser feitas diretamente num arquivo 
compartilhado via Google Drive que já apresenta a base do relatório sobre o Programa. 
 Para orientar a escrita de trechos deste relatório, o Prof. José Otavio reforçou que as 
comissões ativas no Programa têm o compromisso de gerar relatórios ou memórias escritas 
das ações executadas, a serem arquivadas junto à coordenação. As comissões ativas em 2020 
são dedicadas: ao acompanhamento de egressos; à autoavaliação; ao recredenciamento de 
docentes; à ampliação da visibilidade dos produtos. 
 Analisando a ficha de avaliação da área de Ensino que será aplicada ao final deste 
quadriênio, o Colegiado identificou três níveis de destaques solicitados aos Programas e que 
deverão ser indicados no mês de abril de 2021. São eles: 1º) Oito dissertações indicadas pelo 
PPG, juntamente com os respectivos resumos e justificativas (item 2.1.1 da ficha de avaliação); 
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2º) Cinco produções bibliográficas e cinco produções técnicas publicadas no quadriênio e 
envolvendo discentes ou egressos (item 2.2.1 da ficha); e 3º) Quatro produções para cada 
Docente Permanente no quadriênio (item 2.4.1 da ficha). 
  
3. Novo regulamento da pós-graduação stricto sensu do IFSP: O Prof. José Otavio chamou a 
atenção do Colegiado para a Resolução n. 46, publicada em 06 de outubro de 2020, que altera 
o Regulamento da Pós-Graduação Stricto Sensu do IFSP. O arquivo desta resolução foi 
disponibilizado aos membros do Colegiado por e-mail com antecedência e o Prof. José Otavio 
destacou a leitura que, de modo geral, esse novo regulamento confere maior autonomia aos 
Programas, valorizando seus instrumentos normativos internos. No entanto, essa nova 
resolução não atendeu à demanda apresentada à PRE pelas coordenações do ENCiMA e do 
PROFMAT no que se refere à composição das bancas de defesa de mestrado. O Art. 64 desta 
resolução estabelece que as bancas de defesa deverão ser formadas “por no mínimo 3 (três) 
membros titulares, todos com título de doutor, sendo o orientador, um membro interno do 
programa e outro externo do programa e 2 (dois) suplentes todos com título de doutor, sendo 
um interno do programa e outro externo do programa.” O Prof. José Otavio resgatou que a 
alteração desse critério de composição das bancas foi a principal demanda levada pela 
coordenação às reuniões com a Diretoria de Pós-Graduação da PRP, conforme registrado na 
ata de reunião realizada por este Colegiado em 31 de outubro de 2019. Naquela ocasião o 
entendimento do Colegiado foi de que seria preferível ter como critério a participação de 
docentes internos e externos ao IFSP, e não internos e externos ao Programa. Com isso 
objetivamos qualificar as bancas em termos de formação, experiência e diversificação dos 
avaliadores, item avaliado pela CAPES, evitando também a sobrecarga de trabalho que recai 
sobre os docentes credenciados no Programa em função dos critérios vigentes para a 
composição das bancas. O representante discente Abner disse que também é representante 
no Conselho de Pesquisa do IFSP (CONPIP) e que poderia solicitar as atas das reuniões em que 
foi debatida e aprovada essa redação para o Art. 64 da Resolução 46, uma vez que ela difere 
da proposta de redação discutida com a DPG nas reuniões de montagem da minuta desta 
resolução. O Colegiado concordou em aguardar a análise dessas atas pela coordenação antes 
de articular uma possível reivindicação pela alteração do Artigo 64 na Resolução. 
 

Lista de Distribuição 

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

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

• José Carlos Jacintho (Diretoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação - DPE) 
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Anexo A – Relação dos participantes da reunião. 

A reunião foi realizada por videoconferência utilizando sistema da Rede Nacional de Pesquisa 
(RNP). Abaixo registramos a relação dos participantes exportada pelo sistema RNP. 

 

 
Docentes 

Emerson Ferreira Gomes 

Enio Freire de Paula 

Gustavo Isaac Killner 

Diva Valério Novaes 

Marcio Yuji Matsumoto 

Rogério Ferreira da Fonseca 

Rogério Marques Ribeiro 

Valéria Trigueiro Santos Adinolfi 

Wellington Pereira das Virgens 

Membros do Colegiado (titulares) 

Abner Silva Xavier 

Amanda Cristina Teagno Lopes Marques 

Armando Traldi Júnior 

Andréia Aparecida Catadori Rodrigues  

Douglas Alves de Lima 

Marcio Vinicius Corrallo 

Elaine Pavini Cintra 

José Otavio Baldinato (presidente) 

Pedro Miranda Junior 

Pedro Paulo Freitas de Souza 

 

Membros do Colegiado (suplentes) 

André Perticarrari  

Edson Manoel dos Santos 

Leni Helen Vieri Piacezzi 

Lucia Scott Franco de Camargo Azzi Collet 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Justificaram a ausência: 

Nelson Menolli Junior 

Rebeca Vilas Boas Cardoso de Oliveira 

 

 


