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ATA DE REUNIÃO – GERAL E COLEGIADO DE CURSO 

Identificação da Reunião 

DATA: 28/10/2021 HORÁRIO: das 13h15 às 14h45 LOCAL: Webconferência RNP 

PRESIDIDA POR: José Otavio Baldinato (Coordenador do curso) 

REGISTRADA POR: José Otavio Baldinato 

PAUTA: 

1. Expediente da CRP (Requerimentos dos alunos); 
2. Informes sobre o processo seletivo da turma 2022; 
3. Deliberação sobre horário e mediação das disciplinas no 1ºsem./2022. 

 

Participantes da Reunião  
Conforme registro do sistema RNP transcrito ao final da ata. 

Síntese da Reunião 

O Professor José Otavio iniciou a videoconferência às 13h15. Seguindo a pauta, foram feitas as 
seguintes deliberações: 
 
1. Expediente da CRP: Foi referendada a aprovação da banca de qualificação da discente 
Tatiana Cavalcante Rebelo (SP3020801, orientanda da Profa. Valéria), com previsão de 
realização no dia 05/11/2021, às 15h00, tendo as seguintes avaliadoras:  

 Avaliadoras internas ao Programa Avaliadoras externas ao Programa 

Titulares Dra. Diva Valério Novaes 
Dra. Glaucia dos Santos Marcondes 
(UNICAMP) 

Suplentes 
Dra. Rebeca Vilas Boas Cardoso de 
Oliveira 

Dra. Silvana Bezerra de Castro 
Magalhães (CEFET-RJ) 

Foi referendada a aprovação da banca de qualificação do discente Robson Akito Tino 
(SP3020941, orientando da Profa. Lucia), com previsão de realização no dia 05/11/2021, às 
14h00, tendo os seguintes avaliadores: 

 Avaliadores internos ao Programa Avaliadores externos ao Programa 

Titulares Dr. André Perticarrari Dra. Káthia Maria Honório (USP) 

Suplentes Dr. Pedro Miranda Junior Dr. Fúlvio Bianco Prevot (IFSP) 

Foi aprovado o pedido de prorrogação de prazo da discente Andréa de Cássia Alarcon 
Santos (SP3020754, orientanda da Profa. Rebeca). O novo prazo para depósito da qualificação 
da aluna passa a ser o dia 11/05/2022. 

Foi aprovado o pedido de prorrogação de prazo da discente Luzia Silva Aguiar 
(SP3020894, orientanda do Prof. José Otavio). O novo prazo para depósito da qualificação da 
aluna passa a ser o dia 11/05/2022. 

Foi aprovada a indicação de banca de qualificação da discente Patrícia Nikitin 
Marcondes (SP3020924, orientanda da Profa. Valéria). A data prevista para realização desta 
banca é 29/11/2021, às 09h00, tendo os seguintes avaliadores. 
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 Avaliadores internos ao Programa Avaliadoras externas ao Programa 

Titulares Dr. Emerson Ferreira Gomes 
Dr. Magda Medhat Pechliye 
(Mackenzie) 

Suplentes Dr. Rogério Ferreira da Fonseca 
Dra. Diana Damasceno Barreto 
Valeriano (IFSP-SJC) 

Foi aprovada a indicação de banca de qualificação do discente Ayrton Araújo Kiill 
(SP3020762, orientando da Profa. Diva). A data prevista para realização desta banca é 
23/11/2021, às 19h00, tendo os seguintes avaliadores. 

 Avaliadores internos ao Programa Avaliadores externos ao Programa 

Titulares Dr. Rogério Marques Ribeiro 
Dra. Luciane de Souza Velasque 
(UNIRIO) 

Suplentes Dr. Rogério Ferreira da Fonseca 
Dr. James Teixeira (Fundação Inst. 
De Pesq. Contábeis, atuariais e 
financeiras / FEA-USP) 

Foi aprovada a indicação de banca de qualificação do discente Célio Roberto Januário 
(SP3020789, orientando da Profa. Diva). A data prevista para realização desta banca é 
08/12/2021, às 14h00, tendo os seguintes avaliadores. 

 Avaliadores internos ao Programa Avaliadores externos ao Programa 

Titulares Dr. Rogério Ferreira da Fonseca 
Dr. Ailton Paulo de Oliveira Junior 
(UFABC) 

Suplentes (a definir) Dr. Cassio Cristiano Giordano (FIG) 

Foi aprovada a indicação de banca de qualificação do discente Arthur Damasceno 
Vicente (SP1880799, orientando da Profa. Diva). A data prevista para realização desta banca é 
03/12/2021, às 14h00, tendo os seguintes avaliadores. 

 Avaliadores internos ao Programa Avaliadores externos ao Programa 

Titulares (a definir) 
Dr. Alexsandro Soares Cândido 
(UNIAN-SP) 

Suplentes Dr. Rogério Ferreira da Fonseca Dr. Ailton Oliveira Junior (UFABC) 

 
O Prof. José Otavio apontou uma inconformidade na composição das bancas dos 

discentes Célio Roberto e Arthur Damasceno no que se refere à indicação de um dos 
avaliadores internos ao Programa. O docente indicado nesses documentos pertence ao quadro 
de efetivos do IFSP mas não é credenciado ao Programa, de modo que a banca não cumpre 
com o Art. 64 do Regulamento de Pós-Graduação Stricto-sensu do IFSP. O Colegiado entendeu 
que, por tratar-se de uma questão interna, necessariamente envolvendo docentes 
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credenciados ao Programa, essas bancas poderiam ser aprovadas, ficando a Profa. Diva 
responsável pela indicação desse novo avaliador interno.  

 
2. Informes sobre o processo seletivo para a turma 2022: A Profa. Valéria, presidente da 
comissão do processo seletivo, informou que recebemos 117 inscrições, sendo 108 
homologadas na primeira etapa do Edital. A distribuição das inscrições por grupos é a seguinte:  

 

18 - Biologia 

  9 - Física 

  9 - Química 

50 - Matemática 

25 - Ed. Infantil e Séries Iniciais 

 O Prof. José Otavio chamou a atenção para o predomínio de inscrições no grupo da 
Matemática, que repete o padrão de distribuição do ano anterior. O Prof. Pedro solicitou um 
levantamento da Coordenação sobre o histórico de inscrições por grupos, pois essa informação 
pode ajudar no planejamento estratégico do Programa, considerando as frentes de divulgação 
e o credenciamento de novos docentes. 

 O servidor Douglas, representante da CRP, ressaltou que na fase de recursos não devem 
ser aceitos novos documentos que visem complementar ou substituir os requisitados na fase 
de inscrições do Edital. O Colegiado consolidou o entendimento de que as fases de recursos se 
prestam exclusivamente à contestação, por parte dos candidatos, sobre as interpretações e 
decisões da comissão. Desta forma, devem ser deferidos recursos em que se demonstre erro 
da comissão ao analisar documentos submetidos na etapa de inscrição e indeferidos os 
recursos nos quais se que confirme erro do candidato, seja pela inadequação ou pela 
incompletude dos dados e documentos apresentados na fase de inscrições. 

 O Prof. José Otavio pediu o auxílio de todos os docentes na fase de avaliação dos pré-
projetos, que deverá ser concluída até o dia 18/11/2021. 
 
3. Deliberação sobre horário e forma de mediação das disciplinas no 1º sem./2022: O Prof. 
José Otavio apresentou a demanda dos discentes da turma de 2021 para que a disciplina 
“Seminários da Pesquisa” (SPQT3) seja oferecida com mediação remota no primeiro semestre 
de 2022. Essa demanda foi colocada em função de especificidades da turma de 2021, que 
ingressou no Programa em meio ao contexto de pandemia. O Prof. José Otavio relatou que 
muitos estudantes dessa turma residem e trabalham em outras cidades, e que alegam ter 
apostado nas aulas remotas como oportunidade para realizar o mestrado no IFSP.  A 
Coordenação de curso também apresentou dados de uma enquete realizada com a turma, na 
qual apenas 6 dentre 22 discentes respondentes registraram a possibilidade de frequentar 
presencialmente as aulas desta disciplina no IFSP. A Profa. Valéria e o Prof. Enio salientaram 
que a demanda dessa turma resgata o interesse por regulamentarmos a oferta de disciplinas 
online no Programa, favorecendo também a participação dos docentes lotados em outros 
campi do IFSP. O Prof. José Otavio esclareceu que o ponto em debate se restringe à demanda 
da turma de 2021 em relação à disciplina SPQT3, uma vez que prorroga a situação de exceção 
que levou à substituição das aulas presenciais pela mediação à distância. A previsão de oferta 
regular de disciplinas à distância requer alteração da proposta do curso e deve ser debatida 
futuramente pelo Colegiado. Os Profs. Canato e Corrallo salientaram que essa discussão deve 
contemplar a diferença entre Ensino à Distância (EAD) e Ensino Remoto Emergencial (ERE) e 
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que, no caso da turma de 2021, o que se cogita é a manutenção do ERE exclusivamente na 
disciplina SPQT3, que é a última obrigatória a ser cursada por pela turma. O Prof. Gustavo 
sugeriu o agendamento de uma reunião com a turma de 2021 para discutir alternativas para 
essa disciplina, mas os Profs. Traldi e José Otavio salientaram que a turma já manifestou suas 
posições por meio da enquete e de conversas com a Coordenação do Curso e que, agora, 
caberia ao Colegiado se posicionar. O Prof. Corrallo cogitou a possibilidade de mediação híbrida 
da disciplina, com parte da turma presencialmente no campus e parte online. Os Profs. Pedro, 
Traldi e Elaine manifestaram receio sobre entraves técnicos que comprometeriam essa forma 
de mediação no campus São Paulo. Devido ao horário de término da reunião, o Colegiado 
decidiu abrir uma votação por e-mail para deliberar sobre a forma de mediação dessa 
disciplina, considerando apenas as opções 100% presencial ou 100% online. Essa votação foi 
conduzida por e-mail, registrando 8 votos em favor da mediação 100% online e nenhum voto 
pela mediação presencial. A Coordenação do curso deverá encaminhar essa decisão à DPE e à 
PRP, buscando respaldo para a viabilização da oferta online, exclusivamente para a disciplina 
SPQT3, no primeiro semestre de 2022.  
 

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) 

• Francisco Yastami Nakamoto (Diretoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação - DPE) 

 

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 

Enio Freire de Paula 

Emerson Ferreira Gomes 

Gustavo Isaac Killner 

José Paulo Cury Kirkorian 

Nelson Menolli Junior 

Osvaldo Canato Júnior 

Rogério Marques Ribeiro 

Valéria Trigueiro Santos Adinolfi 

Membros do Colegiado (titulares) 

Armando Traldi Júnior 

Douglas Alves de Lima 

Marcio Vinicius Corrallo 

Elaine Pavini Cintra 

José Otavio Baldinato (presidente) 

Pedro Miranda Junior 

Membros do Colegiado (suplentes) 

André Perticarrari  

Edson Manoel dos Santos 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Justificaram a ausência: 

Andréia Aparecida Catadori Rodrigues 

Amanda Cristina Teagno Lopes Marques 

Lucia Scott Franco de Camargo Azzi Collet 

Marcio Yuji Matsumoto 

Rebeca Vilas Boas Cardoso de Oliveira 

Rogério Ferreira da Fonseca 

Wellington Pereira das Virgens 


