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Identificação da Reunião 

DATA: 29/07/2021 HORÁRIO: das 13h15 às 14h00 LOCAL: Webconferência RNP 

PRESIDIDA POR: José Otavio Baldinato (Coordenador do curso) 

REGISTRADA POR: José Otavio Baldinato 

PAUTA ÚNICA: 1. Nomeação da comissão do processo seletivo 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 única agendada, 
foram feitas as seguintes deliberações: 
 
1. Nomeação da comissão do processo seletivo 2022: O Colegiado aprovou a nomeação da 
comissão examinadora que conduzirá o processo seletivo para a turma de ingressantes no 
Programa em 2022. A comissão será formada pelos docentes Valéria Adinolfi, Armando Traldi, 
Lúcia Collet, Osvaldo Canato, Rebeca de Oliveira e Wellington das Virgens, além do 
representante discente Abner Xavier. A Coordenação de curso deverá solicitar a emissão de 
portaria à Direção Geral do campus São Paulo para formalizar o início das atividades da 
comissão. 

Na sequência, o Professor José Otavio levantou questões sobre o Edital de seleção para 
deliberação do Colegiado. Ficou decidido que este processo seletivo será conduzido 
inteiramente à distância e que não serão aplicadas provas específicas e exame de proficiência 
como parte da seleção. Os Professores Corrallo, Traldi, Enio e Amanda enfatizaram que é 
importante explicitar os critérios de avaliação dos projetos de pesquisa no Edital, esclarecendo 
que a aderência às linhas de pesquisa dos possíveis orientadores representa um critério 
determinante na seleção. Ainda a esse respeito, o representante discente Edson sugeriu a 
inclusão de um anexo ao Edital explicitando as áreas de interesse dos docentes vinculados ao 
Programa. 

O Prof. José Otavio também consultou o Colegiado sobre a possível oferta de vagas para 
alunos não-regulares neste Edital. Os Professores Gustavo, Amanda e Corrallo comentaram que 
as disciplinas eletivas seriam as mais adequadas para essa oferta de vagas não-regulares, uma 
vez que representam de maneira direta as três linhas de pesquisa do Programa e costumam ter 
turmas menores que as disciplinas obrigatórias. Não houve decisão sobre a oferta de vagas 
não-regulares no próximo Edital e a comissão do processo seletivo poderá retomar a questão 
em novas consultas aos docentes e ao Colegiado. 

O Prof. Traldi defendeu que a aproximação de interessados ainda não matriculados no 
curso deveria se dar por meio dos grupos de pesquisa. Ele resgatou a ideia de fixarmos uma 
tarde da semana para as reuniões dos grupos, não oferecendo disciplinas neste dia. Os 
Professores Rebeca, Pedro, André e Matsumoto concordaram com a proposta do Prof. Traldi. 
A Coordenação do curso se comprometeu a pautar a proposta de fixação de uma tarde para as 
reuniões de grupo nas próximas reuniões do Colegiado, para implementação, caso aprovada, 
no primeiro semestre de 2022. 
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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 

André Perticarrari  

Enio Freire de Paula 

Gustavo Isaac Killner 

José Paulo Cury Kirkorian 

Lucia Scott Franco de Camargo Azzi Collet 

Marcio Yuji Matsumoto 

Nelson Menolli Junior 

Rebeca Vilas Boas Cardoso de Oliveira 

Wellington Pereira das Virgens 

 

Membros do Colegiado (titulares) 

Abner Silva Xavier 

Amanda Cristina Teagno Lopes Marques 

Armando Traldi Júnior 

Douglas Alves de Lima 

Marcio Vinicius Corrallo 

Elaine Pavini Cintra 

José Otavio Baldinato (presidente) 

Pedro Miranda Junior 

 

Membros do Colegiado (suplentes) 

Edson Manoel dos Santos 

 

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

Justificaram a ausência: 

Emerson Ferreira Gomes 

Osvaldo Canato Júnior 

Rogério Ferreira da Fonseca 

Rogério Marques Ribeiro 

Valéria Trigueiro Santos Adinolfi 


