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1

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO MULTIDISCIPLINAR DA EPPEN,

2

CAMPUS OSASCO, EM 26.05.2017.

3

Ao vigésimo sexto dia do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às 14:00 horas, realizou-se,

4

na sala de reuniões 317 da UNIFESP, campus Osasco, localizado à Rua Angélica, número 100,

5

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

6

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

7

Multidisciplinar, que presidiu a sessão, Professora Dra. Ana Carolina da Costa Leister, Professor Dr.

8

Álvaro Machado Dias, Professora Dra. Cláudia Moraes de Souza, Professor Dr. Daniel Monteiro

9

Huertas, Professor Dr. Douglas Mendosa, Professor Dr. Francisco Marcelo Monteiro Rocha,

10

Professor Dr. João Alberto Arantes do Amaral, Professor Dr. João Tristan Vargas, Professor Dr. Luis

11

Claudio Yamaoka, Professor Dr. Marcello Simão Branco, Professor Dr. Murilo Leal Pereira Neto,

12

Professora Dra. Rosângela Toledo Kulcsar, Professor Dr. Fábio Cesar Venturini, Professora Ms.

13

Thelma Valentino de Oliveira Fredrych. Ausências justificadas dos Professores Liege Petroni e

14

Salvador Schavelzon. Foi solicitado inversão de pauta com o primeiro ponto a ser deliberado a

15

seguir: Disciplinas do Departamento que poderão ser ministradas no curso de Direito: a

16

Professora Ana Carolina tomou a palavra e demonstrou preocupação em acomodar as disciplinas do

17

Eixo para o curso de Direito. Relatou estar realizando um levantamento na Comissão do referido

18

curso para adequar as disciplinas: FH1, FH2 CRB1 CRB3, na forma de certificações com alguma

19

especialidade. Já as disciplinas de Direito e Desenvolvimento, Direito e RI, Direito e Saúde,

20

alocadas no campus São Paulo e dos demais campi terão direito as suas certificações. A Professora

21

Ana Carolina também sugeriu em entrar com a disciplina CRB2 como eletiva para certificação e

22

que os perfis dos docentes são parecidos com os do Eixo. A Professora Cláudia Moraes relatou que

23

foi feito um agendamento de retorno para Comissão do curso de Direito sinalizando a participação

24

do Eixo. A Professora Ana Carolina esclareceu que as disciplinas foram escolhidas e que os

25

docentes contratados por concurso tem o perfil de formação da graduação ao doutorado em Direito.

26

O Professor Mauri manifestou ser favorável ao curso de Direito na EPPEN, mas ressaltou que

27

gostaria de ser comunicado das reuniões que tratam do Projeto do curso. O Professor Marcello

28

questionou sobre as eletivas do curso. A Professora Ana Carolina esclareceu que as cerificações

29

funcionariam como eletivas e que o número dos alunos aumentariam significativamente, sendo que

30

os perfis dos editais dos concursos de Direito e as 10 vagas foram fechadas rapidamente. O

31

Professor Mauri então sugeriu que além da Professora Ana Carolina, que o departamento pudesse
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32

ter outro representante na Comissão do Projeto do curso. A Professora Claudia Moraes lembrou que

33

a Professora Ana Carolina já faz parte da referida Comissão. O Professor Fabio mencionou de uma

34

possível sobrecarrega em relação a outras disciplinas, entendendo que na condução do processo o

35

departamento não poderia ser prejudicado, a exemplo da disciplina de Célula de Negócios, e

36

enfatizou que não deveria entrar outras disciplinas. Ainda sobre o Projeto do curso de Direito, o

37

Professor Murilo mencionou sobre o trabalho para a construção do projeto pedagógico para acolher

38

o curso, e que ainda não foi definido se será unidade acadêmica ou instituto chamando atenção para

39

noção do timing. O Professor Mauri mencionou que todos os departamentos levantaram dúvidas e

40

ratificou que o campus terá um ganho significativo. A Professora Claudia Moraes sugeriu o

41

encaminhamento sobre o estudo de formação da grade e sua construção, e se o Eixo estaria disposto

42

a participar do curso na área de CRB e FH. Também esclareceu que a coordenações não foram

43

convidadas, que participou somente de uma reunião e foi e questionada se o Eixo queria participar

44

do curso, adiantando que as disciplinas com vocação são CRB e FH. O Professor Fabio propôs que

45

seja solicitada a Comissão mais uma representação do Eixo para discutir a inserção de outras

46

disciplinas. A Professora Ana Carolina esclareceu que foi questionada se as 5 disciplinas deveriam

47

participar da grade do curso. O Professor Murilo ressaltou a importância de todos terem um espirito

48

construtivo com relação ao curso de Direito, pois teve a informação que o curso teria vários perfis

49

de formação. A professora Ana Carolina sugeriu a contribuição com as eletivas e obrigatórias. Os

50

presentes concordaram que no interesse do departamento Multidisciplinar em participar do projeto e

51

construção na grade do curso de Direito. Eleição para coordenação de Curso: o Professor Daniel

52

Huertas manifestou interesse na coordenação do curso e sugeriu que a vice-coordenação pudesse ser

53

assumida pelo Professor João Arantes ou Professor Fábio Venturini. O Professor Mauri indagou se

54

alguém mais teria interesse em se candidatar a coordenação do Curso. A eleição para coordenação e

55

vice-coordenação do Curso foi indicada com chapa única, sendo os candidatos, os Professores

56

Daniel Huertas e Fabio Venturini, como coordenador e vice-coordenador, respectivamente. O

57

Professor Mauri declarou a chapa única e colocou em votação a indicação. A indicação foi aprovada

58

por unanimidade. O Professor Murilo agradeceu mandato da Professora Claudia Moraes e

59

mencionou sobre a importância do cargo, da responsabilidade e desejou um ótimo mandato aos

60

professores. O Professor Daniel colocou alguns pontos que entendeu como principais, tais como,

61

NDE, apoio pedagógico aos docentes, proposição de rodas de conversas por subáreas e ainda em

62

convidar um docente da Baixada para uma exposição sobre o funcionamento e questão estrutural da
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63

finalização da grade. Colocou, ainda, que ao final do mandato gostaria de fazer pós-doutorado.

64

Comunicou a intenção se ser substituído na Comissão de horários, a partir do próximo semestre. O

65

Professor Mauri mencionou que o coordenador tem como uma das funções a participação nas

66

reuniões da Congregação e que a chefia do Departamento informará à direção acadêmica sobre a

67

nova coordenação para fins de função gratificada. A Professora Cláudia agradeceu a todos,

68

principalmente ao Professor Daniel que atuou como vice-coordenador e ao Professor Murilo pelo

69

apoio. Esclareceu aos presentes que o Eixo não tem o status de curso e que precisaria ter a mão

70

questões de ouvidoria, provas, pedido de equivalência das disciplinas, reclamações docentes, e

71

também sobre a importância de serem apresentados aos alunos ingressantes como curso.

72

Andamento do concurso de Métodos Quantitativos: sobre a resposta ao recurso, o Professor

73

Mauri procurou a informação se a reposta fora acatada pelo candidato e espera que o concurso tenha

74

sido finalizado, que está aguardando pela homologação em Diário Oficial da União. A Professora

75

Rosângela informou que dia 23 de maio ocorreu a reunião da CONPESSOAS e esse item não

76

passou pela reunião. Primeira versão do regimento do departamento: O Professor Mauri

77

solicitou que a versão do regimento seja encaminhada com a presente ata. Verificou que existem

78

cerca de 4 ou 5 institutos multidisciplinares em universidades federais e sugeriu uma reunião

79

extraordinária para discussão sobre o regimento. O Professor João Tristan sugeriu o agendamento

80

de uma reunião com os docentes que estariam interessados em discutir o regimento resultando em

81

uma apresentação em reunião ordinária. O Professor Murilo sugeriu uma comissão de 2 a 3

82

docentes do departamento para conduzir a aprovação do regimento. Foi acordado por todos que em

83

9 de junho ocorrerá uma reunião extraordinária com a Comissão aberta aos docentes do

84

departamento para elaboração do regimento. Afastamento do Professor Luis Cláudio Yamaoka

85

para pós-doutorado: O Professor Luis Yamaoka fez um breve relato do processo para aprovação

86

do afastamento. O Professor Mauri lembrou que com o afastamento do Professor Yamaoka poderia

87

ocorrer uma carga de trabalho extra para si e o Professor Francisco. Também colocou a importância

88

de inserir parâmetros mínimos para afastamento no regimento do departamento. O Professor

89

Francisco parabenizou o Professor Yamaoka e disse estar à disposição para receber os alunos do

90

Professor. Desta forma, o Professor Mauri colocou em votação a aprovação do afastamento do

91

Professor Luis Claudio Yamoka, no período de 01-08-2017 a 31-07-2018. Aprovado, com 1

92

abstenção. Professor visitante para o departamento: O Professor Mauri informou que semanas

93

atrás a direção do campus fez uma reunião com chefes de departamento para tratar da demanda de
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professor visitante e que seria interessante um docente com perfil multidisciplinar para auxílio na

95

construção dos programas de mestrado. Consultou a documentação que rege a contratação de

96

professores visitantes. O Professor João Tristan sugeriu o nome da Professora Neli Ortega e do

97

Professor José Raymundo Chiappin. A proposta inicial seria preparar um edital para professor

98

visitante. O Professor Fabio Venturini lembrou que houve a formação de uma Comissão composta

99

por ele, pelo Professor Marcello e pela Professora Claudia Moraes e caso a Comissão retome os

100

trabalhos gostaria de ser substituído. O Professor Mauri informou que o professor visitante a

101

principio contribuiria para elaboração dos APCNs, Pós-graduação. Todos concordaram na extinção

102

da Comissão anterior. Sendo assim, o Professor Mauri deu encaminhamento para formação da nova

103

Comissão. Candidataram-se para a nova Comissão, o Professor João Arantes e Professora Ana

104

Carolina, com o intuito de avaliar o processo da vinda do professor visitante para o departamento. O

105

Professor Murilo sugeriu que a Comissão receba as indicações de nomes. Sobre a Câmara de

106

Graduação, o Professor Daniel Huertas informou sua participação na reunião e que a direção

107

acadêmica noticiou a publicação de uma portaria para compor um GT que terá 3 meses para discutir

108

Célula de Negócios e que continua sendo composto pelo Professor Daniel Huertas e a Professora

109

Liege Petroni. O Professor Mauri informou que a chefia do departamento enviará um comunicado à

110

direção acadêmica indicando o GT. Faltas sucessivas na reunião do departamento: o Professor

111

Mauri ressaltou a importância do departamento Multidisciplinar, que o curso de Direito e outros

112

cursos dependem da colaboração do Eixo. A partir da presente data será mencionado nas atas as

113

faltas sem justificativas e que após os registros de ausências sem justificativas será adotada uma

114

postura em relação ao docente. Às 17:05 horas a reunião foi encerrada e esta ata foi lavrada por

115

mim, Lilian Bispo de Oliveira, Secretária do Departamento Multidisciplinar.

116

Osasco, 26 de maio de 2017.

117

_________________________________________

118

Profa. Dra. Ana Carolina C. da Costa Leister

119

_________________________________________

120

Prof. Dr. Álvaro Machado Dias

121

_________________________________________

122

Profa. Dra. Claudia Moraes de Souza

123

_________________________________________

124

Prof. Dr. Daniel Monteiro Huertas
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126

_________________________________________

127

Prof. Dr. Douglas Mendosa

128

_____________________________________________

129

Prof. Dr. Fábio Cesar Venturini

130

_____________________________________________

131

Prof. Dr. Francisco Marcelo Monteiro da Rocha

132

_____________________________________________

133

Prof. Dr. João Alberto Arantes do Amaral

134

_____________________________________________

135

Prof. Dr. João Tristan Vargas

136

_____________________________________________

137

Prof. Dr. Luiz Claudio Yamaoka

138

_____________________________________________

139

Prof. Dr. Marcello Simão Branco

140

_____________________________________________

141

Prof. Dr. Mauri Aparecido de Oliveira

142

_____________________________________________

143

Prof. Dr. Murilo Leal Pereira Neto

144

_____________________________________________

145

Profa. Ms. Thelma Valentina de O. Fredrych

146

_____________________________________________

147

Profa. Dra. Rosângela Toledo Kulcsar

148

_________________________________________

149

Lilian Bispo de Oliveira - Secretária Executiva

