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ATA DE REUNIÃO – GERAL E COLEGIADO DE CURSO 

Identificação da Reunião 

DATA: 30/09/2021 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. Contribuições sobre a minuta de atividades docentes; 
3. Informes sobre situação da avaliação quadrienal; 
4. Deliberação sobre dia fixo para reuniões de grupos de pesquisa; 
5. Deliberação sobre oferta de vagas não-regulares nas disciplinas eletivas; 
6. Atualização dos projetos de pesquisa individuais e coletivos. 

 

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 aprovado o pedido de prorrogação de prazo da discente Lucilene 
Candido Rocha (SP1880756, orientanda do Prof. Wellington). O novo prazo para depósito da 
qualificação da discente passa a ser o dia 05/03/2022. 

Foi indeferido o pedido de trancamento de curso da discente Larissa Domingues Cugler 
(SP3067947, orientanda do Prof. Corrallo). O Prof. José Otavio apresentou dados do histórico 
da discente, registrando que ela foi aprovada em quatro disciplinas no primeiro semestre de 
2021 e que se encontrava matriculada em outras duas disciplinas no segundo semestre. O 
Orientador, Prof. Corrallo explicou que a discente manifestou o receio de não conseguir mais 
conciliar as tarefas do Mestrado com a sua atividade profissional, principalmente considerando 
o eventual retorno à mediação presencial das disciplinas no IFSP. O Colegiado entendeu que 
discente deveria reconsiderar o pedido de trancamento, pois tem possibilidades concretas de 
seguir com o curso, principalmente considerando que permaneceremos em regime de aulas 
remotas até o final do ano. A Coordenação de curso e os representantes discentes ficaram de 
explicar essa decisão à discente, esclarecendo dúvidas que ela possa apresentar sobre a 
estrutura do curso e os compromissos que manterá após a finalização das disciplinas.  

Foi aprovada a banca de qualificação do discente Henrique Richardson Pereira 
(SP3020827, orientando da Profa. Amanda). A data prevista para realização desta banca é 
29/10/2021, às 08h30, com os seguintes avaliadores: 

 Avaliadores internos ao Programa Avaliadoras externas ao Programa 

Titulares Dr. Pedro Miranda Jr. 
Dra . Solange Wagner Locatelli 
(UFABC) 

Suplentes Dr. Emerson Ferreira Gomes 
Dra. Graziele Aparecida de Moraes 
Scalfi (INCT-CPCT) 
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2. Contribuições sobre a minuta de atividades docentes: O Prof. José Otavio informou que 
esse ponto foi acrescentado à pauta na manhã do dia da reunião, a pedido da Profa. Amanda, 
e que recebeu prioridade devido à urgência da matéria. As Profas. Lucia e Elaine também 
chamaram a atenção do Colegiado para este tema no início da reunião e, por acordo entre os 
presentes, o Colegiado decidiu encaminhar a seguinte proposta de alteração no texto da 
minuta de Regulamento de Atribuição de Atividades Docentes do IFSP. 
 

Incluir (como novo artigo ou como parágrafo do Art. 14): 
 
“Os docentes credenciados em programas de pós-graduação aprovados pela 
CAPES terão uma redução de duas horas na carga horária destinada à regência 
de aulas definida no inciso I do Art. 13, respeitado o mínimo de 08 horas.” 
 
Justificativa: Essa proposição foi feita pelo Colegiado de curso do Programa de 
Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática, que é vinculado ao 
campus São Paulo, mas que tem credenciados docentes de cinco campi do IFSP 
(PEP, SJC, GRU, BTV e SPO). O sistema de avaliação da CAPES traz como critério 
direto o tempo de dedicação semanal dos docentes aos programas de pós-
graduação (mínimo de 10h/semana), além de cobrar produtividade em termos 
de produção de conhecimento, publicação de artigos, orientações e 
participações em eventos. A natureza da atuação na pós-graduação é 
incompatível com os parâmetros de carga horária para regência de aulas 
introduzidos por essa nova resolução e a desatenção aos critérios de avaliação 
da CAPES já levou ao fechamento de cursos que eram oferecidos pelo IFSP.   

 Em nome da Coordenação de Curso, o Prof. José Otavio ficou encarregado de submeter 
essa proposta de alteração por meio do formulário de consulta sobre o texto desta minuta 
disponibilizado pela Comissão de Estudo de Atividade Docente (Cead) do IFSP. 

  
3. Informes sobre situação da avaliação quadrienal: O Prof. José Otavio informou que o 
processo de avaliação quadrienal dos Programas segue suspenso por decisão judicial . A 
Coordenação de curso se mantém atenta aos informes da Coordenação da área de Ensino na 
CAPES e repassará qualquer nova informação ao Colegiado. 

 
4. Deliberação sobre dia fixo para reuniões de grupos de pesquisa: Não houve tempo para 
discussão sobre este item, que deverá ser retomado em reuniões futuras. 

 
5. Deliberação sobre oferta de vagas não-regulares nas disciplinas eletivas: Não houve tempo 
para discussão sobre este item, que deverá ser retomado em reuniões futuras.  
 
6. Atualização dos projetos de pesquisa individuais e coletivos: Não houve tempo para 
discussão sobre este item, que deverá ser retomado em reuniões futuras. 
 

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) 
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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 

Marcio Yuji Matsumoto 

Nelson Menolli Junior 

Osvaldo Canato Júnior 

Rebeca Vilas Boas Cardoso de Oliveira 

Valéria Trigueiro Santos Adinolfi 

Wellington Pereira das Virgens 

Rogério Ferreira da Fonseca 

Rogério Marques Ribeiro 

Membros do Colegiado (titulares) 

Abner Silva Xavier 

Andréia Aparecida Catadori Rodrigues 

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 

Lucia Scott Franco de Camargo Azzi Collet 

 

 

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

Justificaram a ausência: 

Amanda Cristina Teagno Lopes Marques 

 

 


