
 

 

Horário: 10 horas 00 minutos  1 

Local: Videoconferência via Google Meet, devido à pandemia COVID-19: 2 

https://meet.google.com/xth-dyhs-fwk 3 

Presentes: Professores Lúcia da Rocha Uchôa-Figueiredo; Leonardo Carnut; Flavia Liberman; Maria 4 

Cristina Mazzaia; Maria de Fátima Ferreira Queiroz; Nildo Batista; Rosangela Soares Chriguer; 5 

Andréa Jurdi e o discente André Dalpino; secretários Alessandra Dias e Gustavo Faccio. 6 

Informes: Professora Lúcia iniciou a reunião informando sobre a criação do Grupo de Estudos para 7 

revisão do Regimento da EPE, junto à Câmara da Pós-Graduação – membros: professores Lúcia, 8 

Leonardo, Janine, Mavilde, Maria Angélica, Nildo e o secretário Rodrigo; 9 

Comemorações dos 25 anos do CEDESS – Webnários comemorativos;  10 

Congresso Julho 28-29-30 5º CIETIS;  11 

Centro de Saúde Global, criado na Unifesp no primeiro semestre de 2021 com a finalidade de 12 

discussão e aprofundamento de temas transversais ligados à saúde. 13 

NATS – Núcleo de Avaliação de Tecnologia em Saúde no Brasil, criado com a finalidade de 14 

discussão interna sobre os campos de ação que englobam e buscam inovação. 15 

Intenção de criação do CEP Ciências Sociais e Humanas, coordenado por Profª Eliane(Baixada 16 

Santista), que visa o maior cuidado na avaliação dos projetos da área das Ciências Sociais e 17 

Humanas e suas interfaces. 18 

Exames de qualificação aprovados para julho, das discentes: Camila Helcias Siqueira; Daniella 19 

Ferreira Roque Costa; Evelyn Alves Inamorato; Janieli de Oliveira Melo; Jessica Silva Gottschalk; 20 

Júlia Calixto Colturato; Taynara Valério dos Santos.  21 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO PROGRAMA 

DE PÓS-GRADUAÇÃO ENSINO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – MESTRADO 

PROFISSIONAL 

13 DE JULHO DE 2021 

 



 

 

Primeiro ponto de pauta: Processo Seletivo PPGECS 2021.2 em andamento – Prof. Leonardo 22 

sugeriu melhoria para o próximo certame: divulgação das notas dos candidatos em cada fase no 23 

decorrer do processo. Profª Andréa propôs repensar algumas questões do Mestrado: uma alternativa 24 

seria os alunos ingressarem já com orientador definido, devido à entrada de projetos inadequados 25 

aos orientadores do Programa. Prof. Nildo lembrou que esta discussão é recorrente, e que a 26 

orientação é estabelecida posteriormente uma vez que, na modalidade profissional, o objeto vem da 27 

prática profissional do aluno, e não dos projetos dos orientadores; já havido candidatos anteriormente 28 

cujos projetos não foram selecionados por falta de orientação; Profª Flavia retomou a questão da 29 

entrada do candidato sem orientador, sugerindo um contorno/delimitação nas temáticas e na abertura 30 

do Programa para receber projetos, já na primeira etapa do processo; Profª Maria C. Mazzaia reiterou 31 

a importância da questão da filtragem nas temáticas dos projetos recebidos pelo Programa, com 32 

atenção especial a projetos que atendam demandas de trabalho, sobretudo do Sistema Único de 33 

Saúde, em detrimento de demandas pessoais e acadêmicas. Também alertou para a necessidade do 34 

chamamento de novos colegas orientadores, dado que há muitos professores novos na universidade; 35 

Profªs Lúcia, Rosangela e Flavia ratificaram a importância da questão. Prof. Leonardo sugeriu a futura 36 

criação de um Grupo de Trabalho, específico para o aprimoramento do processo seletivo, levando em 37 

consideração as questões levantadas; frisou que ao assumir a vice-coordenação trabalhou da mesma 38 

forma como era feito anteriormente, entendendo estarem os fluxos já consolidados; afirmou que no 39 

processo seletivo atual será necessário “ranquear” os candidatos por meio das notas obtidas nas 40 

entrevistas, de modo que seja estabelecido um panorama das possibilidades orientandos/orientador. 41 

Profª Andréa retomou a sugestão do Grupo de Trabalho, salientando a discussão da importância 42 

devida ao produto técnico no Mestrado Profissional pelos projetos dos candidatos.  43 

Segundo ponto de pauta: Esclarecimentos sobre o cronograma do 2º semestre. Prof. Leonardo 44 

lembrou da necessidade dos alunos, veteranos e novos, atentarem sempre aos dias de aulas 45 

síncronas no MP: quintas e sextas-feiras, manhã e tarde(à tarde, preferencialmente das 16h00 às 46 

18h00). a) Está sendo posta nos períodos de manhã e tarde para que se comece a pensar no retorno 47 

assim que as autoridades sanitárias e a UNIFESP permitirem. b) Pensamos que o período da manhã 48 

possa ser deixado para “aulas assíncronas” ou “espaço protegido para estudo”. c) No período da 49 

tarde que as aulas possam ocorrer combinadas com os estudantes, ao “final da tarde” (ex.: 16-18h) 50 

sempre tendo em consideração que são duas horas de aula. d) Mediante o sistema novo de cadastro 51 

e oferta de disciplinas na pós (SIIU 2.0) estamos nos organizando de forma a minimizar as 52 

incompatibilidades no sistema. e) Os docentes conhecerão melhor o SIIU 2.0 por meio de tutoriais em 53 



 

 

vídeo elaborados pela ProPGPq (https://sti.unifesp.br/documentos/manuais-e-54 

tutoriais?view=article&id=149:manual-sistemas-de-notas-da-propgpq&catid=2:uncategorised - 55 

Portal Docente); e a quem julgar necessário, acompanhamento oferecido pelos nossos secretários da 56 

pós (Gustavo e Alessandra). Agendada data para acompanhamento em 30/07. Previsão de 57 

abertura para matrículas: 02 a 10 de agosto. 58 

Terceiro ponto de pauta: Oferta do PAD 2021.2. Profª Lúcia alertou sobre a oportunidade da oferta 59 

das inscrições 2021.2, até o dia 30/07. 60 

Terceiro ponto de pauta: Prorrogação matrícula das Turmas 2019: prorrogada até dezembro de 61 

2021. 62 

Quarto ponto de pauta: Profª Lúcia lembrou docentes sobre os documentos de credenciamento e 63 

recredenciamento, mais especificamente sobre as publicações, dos quais só há necessidade do 64 

envio da primeira página/capa. 65 

Quinto ponto de pauta: Reunião da Comissão de Autoavaliação. Profª Lúcia disse que será enviada 66 

Carta de informe sobre a Comissão. Profª Andréa informou quem são os membros, subdivisão dos 67 

grupos e especificou novamente as atividades da Comissão, reiterando as metas e a discussão sobre 68 

o Produto técnico. Convidou os presentes a lerem o Projeto da Comissão de Autoavaliação que está 69 

na página do CEDESS, e alertou para o comum interesse e a complementaridade do trabalho 70 

conjunto entre a Comissão, a CEPG e o GEPPRA, aliados ao instrumento de avaliação obrigatório 71 

disponibilizado pela CAPES. Professores Nildo e Flávia aprovaram o aprofundamento da discussão. 72 

Sexto ponto de pauta: Solicitação de cancelamento de matrícula da discente Patrícia Simone Lopes 73 

de Souza(orientanda de Profª Rosana Rossit) - Aprovada. 74 

Discente André informou estarem em contato todos os alunos da turma; sobre a apreensão relativa 75 

ao cronograma das disciplinas para o segundo semestre, devido à situação extrema em travessia 76 

pelos profissionais de saúde, sendo necessário sempre o máximo possível de planejamento prévio. 77 

Em seguida, a coordenadora agradeceu a colaboração dos presentes e nada mais havendo a ser 78 

tratado, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi por 79 

mim assinada. 80 
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Gustavo Henrique Vicente Faccio 83 

Secretário do PPGECS 84 

 85 

 86 

Profa. Dra. Lucia da Rocha Uchôa-Figueiredo 87 

Coordenadora do PPGECS 88 


