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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO MULTIDISCIPLINAR DO CAMPUS 1 

OSASCO, EM 27.04.2018. 2 

Ao vigésimo sétimo dia do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às 14:20 horas, realizou-se, na 3 

sala 108 da UNIFESP, campus Osasco, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores, 4 

município de Osasco a reunião Extraordinária do Departamento Multidisciplinar. Estiveram 5 

presentes o Professor Dr. Mauri Aparecido de Oliveira, chefe do Departamento Multidisciplinar, 6 

que presidiu a sessão, Professor Dr. Daniel Monteiro Huertas, Professor Dr. Douglas Mendosa,  7 

Professor Dr. João Tristan Vargas, Professor Dr. Marcello Simão Branco, Professor Dr. Salvador 8 

Andres Schavelzon e Professora Ms. Thelma Valentina de O. Fredrych. Professor Mauri passou aos 9 

informes. Concurso de Métodos Quantitativos e a posse da Professora Solange. A homologação 10 

ocorreu tanto da Professora Solange quanto da Professora Elisa. Como o concurso terá validade por 11 

2 anos existe a possibilidade da contratação da Professora Elisa. O processo de posse está 12 

encaminhado dentro dos trâmites da Unifesp. Pauta. Aprovação da última ata da reunião. Ata 13 

aprovada por unanimidade. Representação do departamento nos cursos. O Professor Daniel 14 

Huertas propôs uma discussão com encaminhamento em relação à representação docente do Eixo 15 

(titular e suplente) nos cursos. A sua sugestão previa apenas uma representação nos cursos (no 16 

NDE), excluindo a representação na Comissão de Curso, pois alegou que grande parte da pauta 17 

desta não tem questões pertinentes ao Eixo, diferentemente do NDE. Leu o projeto pedagógico de 18 

graduação do campus Osasco para esclarecimentos. O NDE é órgão consultivo e Comissão de 19 

Curso é órgão deliberativo. O Professor Marcello sugeriu que o representante do NDE fosse o 20 

mesmo da Comissão de Curso. O Professor Salvador enfatizou a importância na representação da 21 

Comissão de Curso e que o Eixo precisaria reforçar presença junto às instâncias, pois há momentos 22 

em que as discussões são importantes e entende que o Eixo ocupa uma posição frágil junto aos 23 

outros departamentos. O Professor Marcello concordou com o Professor Salvador e sugeriu que a 24 

representação fosse até mesmo uma forma de observação em relação às outras instâncias, sendo 25 

importante marcar a presença no NDE e Comissão de Curso. O Professor Douglas propôs que o 26 

representante titular participe do NDE e o suplente da Comissão de Curso. O Professor Salvador 27 

sugeriu uma modalidade de dupla com a participação do suplente. O Professor Mauri propôs o 28 

encaminhamento da representação no NDE e nos Cursos: confirmar os nomes e completar as 29 

indicações nas comissões de curso. Fazer uma comunicação aos departamentos para que continuem 30 

convidando os docentes do Eixo, reforçando o apoio ao NDE e Comissões de Curso. O Professor 31 
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João Tristan propôs deliberar pela suspensão dos nomes nas representações do NDE e Comissão de 32 

Curso e abrir a candidatura para escolha do representante. O Professor Marcello sugeriu enviar e-33 

mail perguntando aos representantes se teriam a pretensão continuar ou não. Se o mandato não está 34 

definido pode-se deliberar na reunião uma nova representação para ambos, por isso, a necessidade 35 

em fazer uma consulta prévia para verificar interesse. Propôs ainda, no encaminhamento feito por e-36 

mail para os docentes do departamento, um convite a todos a participarem da próxima reunião e 37 

manifestarem interesse em permanecerem ou serem substituídos.  38 

Curso NDE Comissão 

Administração Mauri Rosângela 

Ciências Atuariais Álvaro Mauri 

Ciências Contábeis Yamaoka *** 

Ciências Econômicas Daniel *** 

Direito Fábio (pro tempore) *** 

Relações Internacionais Salvador *** 

Após discussão, o Professor Mauri seguiu para votação de representação única ou representação 39 

dupla no NDE e Comissão de Curso. Representação dupla com 6 votos. Representação somente no 40 

NDE com 1 voto. O Professor Daniel Huertas propôs o encaminhamento para definição do formato, 41 

que seria um titular e um suplente por curso, mesmo que os representantes se repitam nos demais 42 

cursos. Primeira proposta do Professor Daniel Huertas: haverá um único representante titular e um 43 

único representante suplente, tanto para o NDE quanto para a Comissão de Curso em cada curso. 44 

Um representante de curso, seja titular ou suplente, também poderia ser representante em outro 45 

curso, seja titular ou suplente. Encaminhada a proposta do Professor Daniel Huertas. Aprovado por 46 

todos o formato da representação. Na próxima convocação da reunião ordinária ou memorando 47 

específico sobre o assunto na semana de 30 de abril, será enviada a tabela com os nomes dos atuais 48 

representantes, informando que na próxima reunião ordinária será realizada a escolha definitiva de 49 

todos os representantes. Após entendimentos ficou definido o envio de memorando específico na 50 

semana de dia 30 de abril descrevendo o (i) novo formato (ii) tabela com os nomes atuais e (iii) 51 

consulta preliminar aos atuais representantes sobre interesse (iv) aguardamos manifestação de 52 

interesse nas respectivas representações. Regimento do departamento. O Professor Mauri relatou 53 
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que após um longo trabalho, das reuniões extraordinárias ao longo de um ano e meio, finalmente 54 

chegou o momento da aprovação do Regimento. Agradecendo aos que participaram do processo de 55 

construção, colocou em votação a aprovação do Regimento do Departamento Multidisciplinar. 56 

Aprovado por unanimidade. O Professor João Tristan salientou a importância da reflexão coletiva 57 

enquanto aprendizado e ressaltou que a iniciativa do Professor Mauri foi fundamental para o 58 

processo. Às 17:15 horas a reunião foi encerrada e esta ata foi lavada por mim, Lilian B. de 59 

Oliveira, Secretária do Departamento Multidisciplinar. 60 

 Osasco, 27 de abril de 2018. 61 
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