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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO MULTIDISCIPLINAR DO CAMPUS 1 

OSASCO, EM 24.11.2017. 2 

Ao vigésimo quarto dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às 10:30 horas, 3 

realizou-se, na sala 108 da UNIFESP, campus Osasco, localizado à Rua Angélica, número 100, 4 

Jardim das Flores, município de Osasco a reunião Ordinária do Departamento Multidisciplinar. 5 

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

Multidisciplinar, que presidiu a sessão, Professor Dr. Álvaro Machado Dias, Professor Dr. Daniel 7 

Monteiro Huertas, Professor Dr. Douglas Mendosa, Professor Dr. Fábio Cesar Venturini, Professor 8 

Dr. João Tristan Vargas, Professor Dr. Salvador Andres Schavelzon, Professora Ms. Thelma 9 

Valentina de O. Fredrych e Professora Dra. Rosangela Toledo Kulcsar. Informes. O Professor 10 

Mauri iniciou a sessão e passou aos informes comunicando que estará em período de férias de 1 a 11 

30 de dezembro e que o professor Douglas Mendosa assumirá a chefia do departamento. 12 

Andamento da construção do regimento. O Professor Mauri informou que a construção do 13 

regimento está caminhando muito bem, faltando apenas uma ultima sessão para inserção do pós-14 

doutorado, com previsão de finalização em fevereiro. Curricularização das atividades de 15 

extensão. O Professor Daniel informou que pela Lei Federal n(?), a partir de 2020 todos os cursos 16 

superiores deverão ter na sua carga horária um percentual para atividades de extensão. A EPPEN 17 

fará um projeto piloto de 3 anos, sendo que a partir de 2121 será obrigatório em todos os cursos de 18 

graduação. Os professores poderão optar por terem parte de sua disciplina (20%) ou a totalidade 19 

como projeto de extensão. Também poderão se vincular o um projeto de extensão existente na 20 

EPPEN, ou fazer seu projeto que deverá ser submetido ao COEC e sugeriu verificar os projetos de 21 

extensão que já existentes no campus. O Professor Álvaro achou bem vinda a mudança, pois os 22 

docentes não ficarão limitados à sala de aula. A Professora Rosangela perguntou sobre o total das 23 

atividades de extensão do curso e o Professor Douglas esclareceu que seria 10% do curso. Os PPCs 24 

não poderão ser alterados até 2020 com relação à questão de extensão, nem a ementa, somente o 25 

plano de ensino e as disciplinas não terão obrigatoriedade em fornecer. Trata-se da Resolução nº139 26 

de 11 de outubro de 2017 da Unifesp. A Câmara de Extensão já encaminhou uma série de projetos 27 

de extensão e a PROEX está criando um sistema para submissão dos projetos. Cotas para alunos 28 

deficientes em 2018. O Professor Mauri chamou atenção para o fato de sentir falta de pessoas 29 

portadoras de necessidades especiais no campus e compartilhou a experiência vivenciada na 30 

Uninove de uma aluna com deficiência visual e a forma com que preparava os textos para a 31 



 

 

 

 

   

Ministério da Educação 
Universidade Federal de São Paulo 

CAMPUS OSASCO 
 

discente. O Professor Daniel informou que no próximo semestre já existirá essa realidade ano 32 

campus, e que no ultimo ENEM 12% das vagas foram destinadas aos portadores de deficiência. O 33 

Professor Fábio mencionou que trabalho maior serão os alunos deficientes auditivos e visuais, pois 34 

o formato das aulas deverá atender essas necessidades. O Professor Álvaro mencionou na 35 

responsabilidade da instituição em atender essa demanda, na infraestrutura necessária, como por 36 

exemplo, uma televisão 4K. A Professora Rosangela relatou a experiência vivenciada em 37 

instituições particulares percebendo que as condições são sempre adversas e que não há 38 

infraestrutura ideal para as pessoas com necessidades especiais. Andamento GT Células de 39 

Negócios. O Professor Daniel relatou que os cursos de Economia, Administração e Relações 40 

Internacionais estão discutindo essas questões que serão postas em um parecer na terça-feira. O 41 

Professor Fabio mencionou que todas as coordenações foram solicitas a analisar a situação. A 42 

disciplina da Professora Liége acabaria interessando outros cursos e que a tendência seria que a 43 

disciplina de Sustentabilidade e Gestão de Projetos se fundisse numa disciplina de 60 horas. O 44 

Professor Mauri informou que a reunião será na terça, dia 28/11 e que o departamento deverá 45 

aguardar respostas. O Professor Salvador mencionou que a maioria dos cursos querem ter 46 

autonomia para escolher as disciplinas e sugeriu que o Eixo pudesse participar das reuniões dos 47 

cursos para discutir essas questões. O Professor Daniel discordou e disse que o Eixo não teria 48 

folego para isso. O Professor Fabio lembrou o projeto original onde já havia o Eixo Comum, mas os 49 

PPCs foram construídos sem saber ao certo sobre a importância do Eixo, e que o projeto 50 

pedagógico não foi feito pensando nas disciplinas ofertadas pelo Eixo. O Professor Salvador propôs 51 

que uma conversa mais próxima pudesse ser feita para pensarmos se o Eixo será defendido pelo 52 

departamento. A Professora Telma discordou e mencionou que o Eixo faz parte da universidade e 53 

entendeu a ansiedade do Professor Salvador na consolidação do Eixo e sugeriu a realização de 54 

propagandas do Eixo para explicar aos alunos a importância das disciplinas. Por conta dessas 55 

situações, o Professor Álvaro entendeu que houve falha no projeto pedagógico da EPPEN. Pauta. 56 

Concurso Métodos Quantitativos. O edital foi publicado com inscrições abertas de 13 novembro a 57 

12 dezembro e o Professor Mauri informou que gostaria de não prorrogar as inscrições, caso 58 

contrario o concurso ocorreria em meados de março ou abril, solicitando que o concurso seja 59 

realizado em 20 de fevereiro. Lembrou que o mesmo concurso foi realizado nesse ano havendo 60 

recurso e pediu à Professora Rosangela, que está encarregada de formar a banca, que convide 61 

pessoas na área de métodos. O Professor Daniel lembrou que o professor deverá ministrar aulas de 62 
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estatística e matemática. Após entendimentos, foi solicitado para Professora Rosangela trabalhar 63 

com a data do dia 20 de fevereiro e que no final de janeiro já solicite o item como pauta na 64 

Congregação e Comissão de Bancas. Professor visitante. O Professor Mauri informou que foram 65 

recebidos dois perfis dos professores interessados em serem professores visitantes e também 66 

recebeu de uma docente que terminou o doutorado na FGV. Sugeriu realizar as entrevistas na 67 

próxima semana com os dois perfis para averiguação dos pré requisitos. O Professor Fabio 68 

comentou que o campus SJC tem muitos professores visitantes por conta de uma deficiência, o que 69 

gerou uma discrepância em relação aos visitantes contratados, como por exemplo, de um docente 70 

engenheiro que de ministrava aula de sociologia. A ADUNIFESP interveio e deu um parecer de que 71 

os professores visitantes devam ser contratados via edital e essa questão será submetida ao CONSU 72 

para ser normatizada. Os nomes indicados são Professor Antônio Carlos C. Roxo da Motta e 73 

Professora Marie Anne Macadar Moron. Mudança de Regime de Dedicação Exclusiva do 74 

Professor Álvaro Machado Dias. O Professor Álvaro tomou a palavra colocou duas propostas aos 75 

presentes: mudar para o regime de 20 ou 40 horas. O Professor Daniel argumentou sobre as 76 

instancias que esse pedido deveria tramitar e sobre as questões na justificativa dessa decisão, além 77 

do impacto da mudança para o departamento. A Professora Telma se posicionou favorável à 78 

solicitação e entendeu não haver necessidade em impactar a vida do professor e que compreende a 79 

importância da DE, mas não justifica exigir do docente o cumprimento de determinado regime por 80 

interesse do departamento. O Professor João Tristan concordou com a Professora Telma, porém, 81 

observou a importância de entender as consequências dessa mudança, que o pedido deveria ser 82 

avaliado para ficar claro se o departamento sofreria alguma perda. O Professor Salvador entendeu 83 

que a escolha é do docente, que tem suas questões pessoais e profissionais, que o corpo docente 84 

deveria se atentar para situações de controlar a vida do colega, pois o ideal é facilitar as escolhas de 85 

cada um. A Professora Rosangela concordou com a Professora Salvador e a Professora Telma. O 86 

Professor Douglas colocou que entende as questões pessoais, mas se preocupa com as questões 87 

coletivas da EPPEN. O Professor Mauri relatou sobre a avaliação do curso de Ciências Atuariais, 88 

sendo poucos os docentes com DE, também no departamento de Contabilidade, onde alguns 89 

professores não fazem jus ao regime de contratação. Também mencionou a demanda do grupo sobre 90 

a dedicação docente e independente da decisão deveria haver a clareza de entendimento dos colegas 91 

com relação ao pleito. Após discussão sobre o ponto, o Professor Mauri deu como sugestão de 92 

encaminhamento a realização da votação de mudança do regime do Professor Álvaro para 20 horas. 93 
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O Professor João Tristan enfatizou a necessidade de consulta junto ao RH e a votação acontecer 94 

posteriormente. O Professor Álvaro tomou a palavra e disse compreender todas as dúvidas, porém, 95 

reivindicou o direito a votação do seu pleito, pois entrou como ponto de pauta e as dúvidas 96 

deveriam ser esclarecidas antes da reunião e não durante a sessão. O Professor João Tristan fez a 97 

declaração de voto e pediu para retirar a proposta de consulta previa ao RH e informou sua 98 

abstenção de voto. Os presentes decidiram por maioria votar a proposta de mudança de regime para 99 

de 20 ou 40 horas. O Professor Mauri lamentou a ausência dos demais docentes para manifestação 100 

das opiniões com a ausência de 7 docentes na reunião. O Professor Mauri colocou em votação a 101 

mudança de regime de dedicação exclusiva para regime 20 horas do Professor Álvaro Machado 102 

Dias. Após votação foram contabilizados 5 votos favoráveis, 2 votos contrários e 2 abstenções. O 103 

processo com o pedido do Professor Álvaro e a decisão favorável do colegiado será tramitado para 104 

as demais instâncias, conforme informações constantes na página da Pró-Reitoria de Gestão com 105 

Pessoas. Cronograma das reuniões no primeiro semestre. O Professor Mauri informou que o 106 

semestre letivo terá inicio dia 26 de fevereiro de 2018 e sugeriu que no mês de janeiro não ocorra 107 

reunião do departamento. Após consulta foi decidido que as próximas reuniões do departamento 108 

ocorrerão dia 23 de fevereiro às 10 horas; dia 23 de março às 10 horas; dia 27 de abril às 10 horas; 109 

dia 25 de maio às 10 horas; e dia 22 de junho às 10 horas. Concurso de Livre-Docência. O 110 

Professor Mauri informou que foi encaminhado aos departamentos que tivessem interesse no 111 

concurso de Livre-Docências 2018, que encaminhassem a relação de pontos até o dia 27 de 112 

novembro com as instruções constantes no e-mail do coordenador da Câmara de Pós-Graduação da 113 

EPPEN. O Professor Mauri entendeu que o departamento poderia pleitear o concurso para as 4 114 

áreas, sendo muito importânte para visibilidade do departamento. Colocou o item na pauta para 115 

amadurecimento da capacidade de realização pelo departamento, pela produção docente com plenas 116 

condições para fazer o concurso e sugeriu uma ampla discussão no decorrer do próximo ano. Seção 117 

do Regimento sobre Pós-doutorado. O Professor Daniel sugeriu aprovar essa questão após a 118 

regulamentação que será feita pela Unifesp. O Professor Mauri mencionou que nenhum regimento 119 

dos departamentos da EPPEN citou sobre os critérios para pós-doutorado e sugeriu a realização de 120 

mais uma reunião na próxima semana ou para o próximo ano, conforme sugerido pelo Professor 121 

Daniel.  O Professor Fabio propôs que seja posto nas disposições transitórias que o departamento 122 

reunir-se-á nos próximos 2 anos para tomar decisões com relação ao pós-doutorado. O Professor 123 

Daniel sugeriu que seja colocado no regimento que as decisões serão tomadas até 3 meses após 124 
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publicação sobre o assunto no estatuto ou regimento geral da Unifesp. O Professor João Tristan se 125 

posicionou contrario ao encaminhamento e sugeriu uma reunião na próxima semana para discussão 126 

sobre o assunto e mencionou a importância das informações sobre esses afastamentos não havendo 127 

impedimento de regras e critérios que não sejam aleatórios. A próxima reunião do regimento 128 

ocorrerá em fevereiro para finalização da sessão sobre pós-doutorado. Às 13:30 horas a reunião foi 129 

encerrada e esta ata foi lavada por mim, Lilian B. de Oliveira, Secretária do Departamento 130 

Multidisciplinar. 131 
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