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ATA EXTRAORDINÁRIA N. 01/2019 – Reunião Extraordinária do DEPARTAMENTO
MULTIDISCIPLINAR da UNIFESP – Campus Osasco realizada em 08.03.2019.
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Ao oitavo dia do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às 10h10, realizou-se, na sala 103
(1º andar) da UNIFESP, campus Osasco, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores,
município de Osasco, a reunião extraordinária do Departamento Multidisciplinar relatada na
presente ata. Estiveram presentes: o Professor João Tristan Vargas, vice-chefe do Departamento
Multidisciplinar, que presidiu a sessão, o Professor Dr. Álvaro Machado Dias, a Professora Dra.
Ana Carolina da C. Leister, o Professor Dr. Antônio Carlos Roxo, a Professora Dra. Claudia Moraes
de Souza, o Professor Dr. Daniel Monteiro Huertas, o Professor Dr. Douglas Mendosa, a Professora
Dra. Elisa Thomé Sena, o Professor Dr. Fábio Cesar Venturini, o Professor Dr. João Alberto Arantes
do Amaral, o Professor Dr. José Veríssimo Romão Neto, o Professor Dr. Luís Claudio Yamaoka, o
Professor Dr. Marcello Simão Branco, o Professor Dr. Francisco Marcelo Monteiro da Rocha, o
Professor Dr. Murilo Leal Pereira Neto e a Professora Ms. Thelma Valentina de O. Fredrych. Não
compareceram: a Professora Dra. Liége Mariel Petroni, a Professora Dra. Rosângela Toledo
Kulcsar, o Professor Dr. Salvador Andres Schavelzon e a Professora Dra. Solange Ledi Gonçalves.
O Professor João Tristan iniciou relembrando aos presentes que no dia 14 de março o departamento
multidisciplinar tinha uma reunião agendada com o NAE. O objetivo era que, nesse encontro, em
forma de conversa, a equipe do NAE e os docentes do Eixo pudessem trocar experiências e, dessa
forma, compreender as necessidades e dificuldades de aprendizagem dos estudantes. Ele destacou
que essa reunião já havia sido agendada há bastante tempo e que a equipe do NAE estava se
preparando para esse encontro, sendo, portanto, de suma importância a participação de todos os
docentes do departamento. Dando início ao ponto único de pauta – PROJETO PEDAGÓGICO DO
EIXO COMUM –, o Prof. Daniel Huertas informou que havia recebido contribuições de alguns
docentes quanto a adequações para o projeto e que passaria a palavra à Profa. Claudia Moraes, a fim
de que esta apresentasse sua proposta, a qual seguia modelo disponível no portal do MEC. Com a
palavra, a Profa. Claudia explicou que havia feito uma vasta pesquisa, incluindo o portal do MEC,
sobre projetos pedagógicos de cursos que são ofertados na EPPEN. Após sua pesquisa, pareceu-lhe
patente a necessidade de se deixar clara e fortalecida no projeto pedagógico do Eixo a existência da
interdisciplinaridade entre os cursos. Por tal razão, a professora sugeriu algumas adequações na
estrutura desse documento para que a interdisciplinaridade ficasse evidente. Após sua apresentação
e explanação, Prof. Daniel apresentou sugestões de outros colegas, já enviadas por e-mail. Além
disso, os demais colegas presentes fizeram algumas considerações, tanto corroborando a
apresentação feita pela Profa. Claudia, quanto discordando e sugerindo outras possibilidades de
adequações. Houve ainda a sugestão de trocar a nomenclatura – Eixo Comum – para Eixo
Multidisciplinar. O Prof. Fábio Venturini, vice-coordenador, destacou a necessidade de serem
trocados alguns nomes e códigos de disciplinas, quando houvesse a mudança na abordagem e
conteúdo de algumas Unidades Curriculares, dependendo do curso em que estas fossem
ministradas. O Prof. Daniel apresentou as alterações sugeridas para a área de Compreensão da
Realidade Brasileira (CRB), que passaria a fazer parte do Núcleo de Formação Humanística. O
Prof. Marcello Branco detalhou os conteúdos gerais que seriam abordados por cada nova UC de
Realidade Brasileira (antiga CRB). Nesse momento da reunião, o Prof. Álvaro Machado chegou,
juntando-se ao grupo. Alguns professores fizeram sugestão de ampliar o calendário para que as
discussões sobre o novo projeto pedagógico fossem feitas com mais calma e cuidado, possibilitando
a produção de um documento com mais robustez. Contudo, Prof. Fábio esclareceu a razão de se ter
sugerido o calendário da forma que estava apresentado, considerando que, após a finalização das
etapas de discussões internas do departamento, o documento deveria ser apresentado às comissões
de cursos, sendo, em seguida, submetido à análise e deliberação da Câmara de Graduação na sua
reunião de junho e posterior homologação pela Congregação no início de julho. Dando sequência,
dado o avançado da hora, foi proposto que se partisse para os encaminhamentos da reunião. A partir
das sugestões apresentadas pelos colegas e das discussões, houve algumas propostas de
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encaminhamento, que acabaram se resumindo em duas: 1) A Profa. Claudia sugeriu que fosse
formada uma comissão para revisar e reformular o texto do projeto, cujos debates deveriam ser
feitos via Internet (Google Docs e/ou e-mail). A minuta do documento, resultante das discussões da
comissão, seria apresentada na próxima reunião ordinária do departamento, que aconteceria em 28
de março. 2) O Prof. Marcello Branco sugeriu que os debates da comissão a ser formada para
revisão e reformulação do texto do projeto deveriam ser presenciais, concordando que a minuta do
projeto fosse apresentada na próxima reunião ordinária do departamento, marcada para 28 de
março. Sob regime de votação, a proposta 1 recebeu 8 votos e a proposta 2 recebeu 5 votos. Dessa
forma, ficou decidido que a comissão, que foi formada pelos professores Claudia Moraes, Douglas
Mendosa, João Tristan e José Veríssimo, trabalharia na melhora da redação do documento, fazendo
os debates por e-mail e/ou via Google Docs, e apresentaria os resultados, em forma de minuta, na
próxima reunião ordinária do departamento, a ser realizada em 28 de março. Não havendo mais
considerações, a reunião foi encerrada às 13h00.
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