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Informes

PRPGPq

• Foi homologada a nova equipe, Lia continua como Pró-
Reitora. 
• Pró-Reitor Adjunto: Prof. Dr. Ricardo Pimenta Bertolla
• Coordenador de Pesquisa: Prof. Dr. Elbert Eistein Nehrer Macau
• Coordenadora de Cientometria e Gestão da Informação da ProPGpq-

Unifesp: Profa. Dra. Zila Sanchez 
• Coordenadora da Pós-Graduação: Profa. Dra. Debora Cristina Hipolide
• Coordenadora da Integração: Profa. Dra. Andrea Slemian
• Coordenador da Internacionalização: Prof. Dr. Camilo de Lellis dos 

Santos

• Fapesp: demanda 30% mais baixa, aumento na taxa de 
aceite (10 para 20%) – bom momento para submeter 
projetos



Informes

• Descredenciamento Prof. Ronaldo Christofoletti

• Coleta Capes 2020



Informes

• Foi votado no último Consu o regimento de Pós-
Graduação e Pesquisa e, apesar de manifestações 
de alguns conselheiros, não foi aprovada a inclusão 
da orientação múltipla no regimento – ações do 
PPG-AAI serão discutidas na próxima reunião da 
CEPG

• Foi feito um informe pelo Prof. Zysman Neiman e 
Profa Andrea Rabinovici sobre a Cátedra 
Sustentabilidade e um convite para que o PPG-AAI 
faça parte dela. Será ponto de pauta da próxima 
reunião da CEPG.



Pauta

1. Simplificação dos procedimentos de assinatura de 
Usuário Externo nas atas das Bancas pelo SEI

Foram relatados por diversos membros do programa que o procedimento para 
assinatura de atas por membros externos não tem funcionado bem, por envolver 
muitos passos para cadastro dos usuários no SEI. Isso tem resultado em atrasos 
na finalização de atas e reclamações de participantes externos.

Foram feitas algumas propostas de mudança de procedimento, similares aos que 
têm sido adotados em outras universidades (inclusive federais).

Uma alternativa é que o presidente da banca assine o documento no SEI pelos 
membros externos, e seja anexado ao processo no SEI documento/ata em pdf
assinado pelos membros ou email do participante externo da banca com o seu 
parecer.

Esse ponto será encaminhado para discussão na CPP.



Pauta

2. Solicitação de aprovação de Atividades 
Complementares:
a) Alexandre Gregório dos Santos

3. Solicitação de prorrogação do prazo para 
qualificação:
a) Daniel Amaral (matrícula 01/09/2019)

4. Solicitação de ingresso:
a. Juliana Ribeiro Nóbrega

Aprovado

Prorrogação 
concedida por 3 
meses

Aprovada



Pauta
5. Eleição para a coordenação do PPG-AAI: período 2021-2024

I. No prazo de até 30 (trinta) dias antes do término de seu mandato, o coordenador geral 
convocará e presidirá reunião da CEPG-AAI para formar a Comissão Eleitoral, que organizará o 
processo eleitoral e que deverá contar (no mínimo) com 1 (um) docente de cada campus.

II. Uma vez formada a Comissão Eleitoral, esta organizará a inscrição de chapas aos cargos de 
coordenação (coordenador, vice-coordenador e dois coordenadores adjuntos), tendo o prazo de 
15 dias para receber todas as inscrições.

III. Findo o prazo de inscrições, a Comissão Eleitoral divulgará os nomes dos candidatos e 
aguardará 2 dias úteis para solicitações justificadas de impugnação de candidaturas, cabendo à 
CEPG-AAI analisá-las e deliberá-las em sessão específica para o assunto.

IV. Uma vez confirmadas as candidaturas, a Comissão Eleitoral comunicará o período e forma de 
votação, sendo que o processo deverá ser encerrado em no máximo 15 dias.

V. O voto será secreto e direto, restrito apenas aos docentes permanentes, sendo que cada 
docente poderá votar em uma chapa.

VI. Será eleita a chapa que obtiver maioria simples dos votos.

VII. Encerrado o período de votação, a comissão eleitoral anunciará o resultado da eleição.

VIII. Na primeira reunião da CEPG-AAI após a eleição, o coordenador geral irá proclamar o 
resultado das eleições e não havendo interposições, os docentes eleitos assumirão imediatamente 
seus cargos, cabendo ao coordenador geral cessante encaminhar às câmaras de pós-graduação, 
congregações e PROPGPq relatório sobre o processo eleitoral e seu resultado final.

Aprovada a comissão eleitoral:
Juliana Freitas, Rodrigo Choueri,
Leonardo Yokoyama e Mirian
Shinzato



inclusão de pauta

• Inclusão de disciplina eletiva: Ecologia de Paisagens 
e Planejamento para a Conservação da 
Biodiversidade

Aprovada a inclusão da disciplina


