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ATA DE REUNIÃO – GERAL E COLEGIADO DE CURSO 

Identificação da Reunião 

DATA: 28/04/2022 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; 
2. Edital de Professor Visitante; 
3. Comissão de autoavaliação; 
4. Criação do cargo de vice coordenação do curso; 
5. Outros informes e demandas do Colegiado. 

 

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

Síntese da Reunião 

O Professor José Otavio iniciou a reunião por videoconferência às 13h15. Seguindo a pauta, 
foram feitas as seguintes deliberações: 
 
1. Expediente da CRP: Foi referendado o trancamento de curso do discente Almir Oliveira da 
Cruz (SP3041964, orientando da Profa. Elaine) pelo prazo de seis meses. O período deste 
trancamento vai de 14/04 a 14/10/2022, devendo o aluno retomar os procedimentos normais 
de matrícula após este período.   

Foi aprovada a solicitação de exclusão de matrícula do discente Zoelson Pirola Junior 
(SP3068064, orientando do Prof. Corrallo) na disciplina TECT1 (Tecnologias no Ensino de 
Ciências e Matemática). 

Os professores Pedro e Rogério Fonseca salientaram que o Colegiado não pode ser 
entendido como a instância que se presta à regularização de registros de matrícula e, 
principalmente, de prazos perdidos pelos discentes. O Colegiado salienta que o calendário 
semestral de pós-graduação do campus apresenta prazos que devem ser conhecidos e 
respeitados por toda a comunidade acadêmica, e que o Colegiado só deve ser acionado para 
atuar sobre esses prazos em situações excepcionais, como as que envolvem o risco de 
desligamento de discentes do Programa. A Coordenação de curso e os representantes 
discentes no Colegiado ficaram responsáveis por reforçar esse entendimento junto às turmas. 

2. Edital de Professor Visitante: O Prof. José Otavio apresentou os quantitativos de inscrições 
e de aprovados nas fases do processo seletivo em curso, para contratação de um docente 
visitante que deverá atuar junto ao Programa (Edital N. 1, de 03 de janeiro de 2022). 

Tivemos: 

 16 inscrições homologadas; 

 10 currículos e planos de trabalho analisados; 

 03 aprovados para entrevista; 

 03 classificados para contratação. 

O resultado final deste Edital deverá ser homologado até o dia 13 de maio, mas não há 
prazo definido para o início das contratações. 
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3. Comissão de autoavaliação: Foi aprovada a criação de uma “Comissão Permanente de 
Autoavaliação do Curso”, que será inicialmente composta pela Representante Discente Bárbara 
Bezerra Rodrigues, pelas Professoras Elaine Pavini Cintra, Rebeca Vilas Boas Cardoso de Oliveira 
e Valéria Trigueiro Santos Adinolfi, e pelos Professores Wellington Pereira das Virgens e José 
Otavio Baldinato. 
 O Prof. José Otavio explicou que esta comissão terá papel central no monitoramento do 
Programa, levantando dados que deverão subsidiar e proposição de ações para a melhoria da 
inserção social, do impacto e da qualidade geral do Programa. O Prof. José Otavio também 
resgatou que a criação desta comissão foi um compromisso assumido pelo Colegiado antes do 
contexto da pandemia, como uma das ações decididas após análise do relatório da visita de 
acompanhamento da CAPES recebida em abril de 2019. 
 As metas prioritárias desta comissão serão redigir seu regulamento próprio, que deverá 
ser avaliado pelo Colegiado, e elaborar a versão escrita do plano estratégico do Programa. 
Dentre as atividades regulares desta comissão deve constar o estabelecimento de mecanismos 
para autoavaliação contínua do Programa, das disciplinas, das atividades docentes e do 
acompanhamento de egressos. 
 A Coordenação do Curso deverá solicitar portaria da Direção Geral do campus, 
nomeando os membros indicados pelo Colegiado para compor esta comissão. 
 
4. Criação do cargo de vice coordenação do curso: O Prof. José Otavio apresentou a proposta 
de criação da função de vice coordenação para o Programa. Essa possibilidade foi apresentada 
pela Diretora de Ensino, Profa. Lucia Collet, em reunião de coordenadores, e implica na 
liberação dos acessos do perfil de usuário “coordenador” no SUAP, permitindo que um segundo 
representante do Programa participe da gestão do curso neste sistema. 

O Prof. Pedro salientou que o cargo de vice coordenador(a) é comum em outros 
Programas de Pós-Graduação no Brasil e que seria saudável para o curso. O Prof. Rogério 
Fonseca informou que o Programa ProfMat já conta com a figura do vice coordenador. Essa 
atividade é registrada no PIT (Plano Individual de Trabalho) de um docente, mas não traz 
incentivo em aulas atribuídas. 

O Prof. José Otavio explicou que, em princípio, gostaria de contar com a ajuda de um(a) 
vice coordenador(a) para manter registros das atividades do Programa para o relatório anual 
da CAPES, para analisar e validar os pedidos de créditos de atividades complementares dos 
discentes, e também para auxiliar na divulgação das bancas de qualificação e defesa.    

O Colegiado aprovou a criação do cargo de vice coordenação e agendou para a próxima 
reunião ordinária a eleição do(a) representante docente que assumirá essa função. O assunto 
deverá ser retomado na reunião prevista para o dia 26 de maio de 2022. 
 
 
5. Outros informes e demandas do Colegiado: A Profa. Amanda chamou a atenção do 
Colegiado para a perda da sala de apoio da pós-graduação, que ficava ao lado da Coordenadoria 
de Registros de Pós-Graduação (CRP), solicitando um posicionamento deste órgão. O referido 
espaço, compartilhado e efetivamente utilizado pelos diferentes cursos de Pós-Graduação lato 
e stricto sensu do campus, passou a ser destinado às atividades da copiadora, e não foi 
designado um outro local à Pós-Graduação. O Prof. José Otavio explicou que os coordenadores 
dos cursos de pós-graduação foram informados da perda desta sala no dia 31 de março, em e-
mail enviado pela Coordenadora da CRP, Sra. Marilza Ataliba, sem que tivessem recebido 
qualquer consulta ou comunicado anterior por parte da DPE. O Prof. Pedro ressaltou o esforço 
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empreendido pelo grupo no sentido de assegurar uma sala, no espaço do campus, ao Programa 
de Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática, solicitação esta que, à época, não foi 
plenamente atendida, uma vez que foi conquistado um único local que serviria a todos os 
cursos de Pós-Graduação do campus, e não exclusivamente a cada um dos Programas.  

O Colegiado deliberou pela inserção desta pauta na reunião e pelo registro, em ata, de 
uma manifestação dirigida à DPE. Desta forma, o Colegiado do Programa de Mestrado 
Profissional em Ensino de Ciências e Matemática se opõe à perda deste espaço e requer a 
atuação da DPE no sentido de garantir a designação de um novo espaço de apoio às atividades 
de pós-graduação no campus. 

O Colegiado salienta que a sala em questão era utilizada para a orientação de 
estudantes, reuniões de grupos de pesquisa, entrevistas em processos seletivos de discentes, 
reuniões de professores e comissões, e também para o trabalho e arquivo de documentos da 
coordenação de curso. Esta última finalidade foi, inclusive, apresentada desta forma aos 
avaliadores da CAPES durante a visita de acompanhamento recebida em abril de 2019. A perda 
deste espaço configura, portanto, um evento que compromete a infraestrutura já precária do 
campus no que se refere ao apoio aos cursos de pós-graduação e ao desenvolvimento de 
atividades de pesquisa. O Prof. José Otavio lembrou, ainda, que está em processo de conclusão 
um edital para a contratação de professor visitante, e encontramo-nos sem local que possa ser 
destinado à realização das atividades por parte dos professores contratados.  

A Coordenação do curso ficou encarregada de redigir uma carta à DPE solicitando 
explicações sobre a perda da sala de apoio, além de esclarecimentos sobre quais os planos da 
DPE para garantir espaços e infraestrutura mínima para o funcionamento dos cursos de pós-
graduação no campus São Paulo e, especificamente, qual sala será destinada às atividades da 
Pós-Graduação em substituição àquela que perdemos. 
 

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 

Emerson Ferreira Gomes 

Gustavo Isaac Killner 

Marcio Yuji Matsumoto 

Nelson Menolli Junior 

Osvaldo Canato Júnior 

 

 

Rebeca Vilas Boas Cardoso de Oliveira 

Rogério Ferreira da Fonseca 

Rogério Marques Ribeiro 

Wellington Pereira das Virgens 
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Membros do Colegiado (titulares) 

Amanda Cristina Teagno Lopes Marques 

Bárbara Bezerra Rodrigues 

Elaine Pavini Cintra 

Marcio Vinicius Corrallo 

José Otavio Baldinato (presidente) 

Pedro Miranda Junior 

Rafael dos Santos 

Membros do Colegiado (suplentes) 

André Perticarrari  

Roberto Silva de Almeida 

 

 

 

 

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

Justificaram a ausência: 

Armando Traldi Júnior 

Enio Freire de Paula 

Lucia Scott Franco de Camargo Azzi Collet 

Valéria Trigueiro Santos Adinolfi 


