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Ao vigésimo sexto dia do mês de setembro de dois mil e dezenove, às dez horas e trinta minutos, na
sala 103 da UNIFESP, Campus Osasco, no prédio situado à Rua Angélica, número 100, Jardim das
Flores, Osasco, realizou-se a sétima reunião ordinária de 2019 do Departamento Multidisciplinar da
UNIFESP, com a presença do chefe do Departamento, Prof. João Tristan Vargas, e dos seguintes
professores: Antônio Carlos Casulari Roxo da Motta, Elisa Thomé Sena, Francisco Marcelo
Monteiro da Rocha, João Alberto Arantes do Amaral, José Veríssimo Romão Neto, Salvador Andres
Schavelzon, Solange Ledi Gonçalves e Thelma Valentina de Oliveira Fredrych. As professoras
Liége Mariel Petroni e Claudia Moraes de Souza estão de licença e os professores Álvaro Machado
Dias, Daniel Monteiro Huertas, Fábio César Venturini, Luís Claudio Yamaoka e Murilo Leal Pereira
Neto justificaram suas ausências. Os professores Ana Carolina Corrêa da Costa Leister, Douglas
Mendosa, Marcello Simão Branco e Rosângela Toledo Kulcsar não justificaram. O chefe do
Departamento iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e perguntando se havia alguma
sugestão de alteração ou inclusão de item na pauta. Houve alteração na ordem dos informes e
acréscimo de comunicado sobre o PIBIC e a contratação do Prof. Aprile. 1. INFORMES: o Prof.
João Tristan comunicou o que consta dos itens 1.1 e 1.2, apresentados a seguir nesta ata. 1.1.
Convênio – DMD/Universidade de Coimbra: o Grupo de Trabalho (GT), formado por ele e pelos
professores Ana Carolina e Antonio Roxo deu início aos trabalhos examinando os acordos da
Universidade de Coimbra com outras instituições, informando-se que outras reuniões serão
marcadas para que os membros possam discutir as propostas de termos para o acordo. 1.2. Prof.
Aprile: a UFOPA entrou em contato informando que o Prof. Aprile poderia utilizar do mecanismo
de cessão para vir à UNIFESP. 1.3. PIBIC: a Profa. Solange informou que a atual coordenação do
PIBIC é formada por ela (coordenadora) e pela Profa. Elisa (vice-coordenadora) e que elas
pretendem divulgar aos alunos os nomes dos professores que desejam orientar projetos de Iniciação
Científica. 1.4. Seminário interno: o Prof. José informou que houve empate no resultado da
consulta, feita via e-mail, sobre realizar o seminário interno de Departamento durante a semana ou
ao sábado. Os professores discutiram as vantagens e desvantagens de se realizar ao sábado e foram
feitas sugestões a respeito do formato do evento. Após considerações, a Comissão decidiu que o
seminário será realizado na primeira semana de dezembro, no dia 4 ou 5. O Prof. José enviará email consultando a disponibilidade dos professores para as duas datas. 2. ORDEM DO DIA: 2.1.
Comissão de Horários: o vice-coordenador relatou que o Prof. Daniel se disponibilizou a
representar o Eixo, junto com a coordenação, na comissão de horários, e os membros presentes
aprovaram sua participação por unanimidade. 2.2. Proposta para fixar os horários dos docentes:
o Prof. João Tristan informou que o Departamento de Administração está discutindo a fixação da
grade horária por dois anos e recomendou que o Eixo também aprecie essa proposta. Após
discussões, foi decidido que a coordenação encaminhará e-mail a todos os docentes para averiguar
se eles desejam ou não fixar seus horários e que, caso necessário, uma reunião extraordinária será
realizada para votação nesta proposta. 2.3. Participação em eventos: o chefe do Departamento,
Prof. João Tristan, visando melhorar o diálogo entre os professores do Multidisciplinar, sugeriu que
a chefia do mesmo faça a divulgação de participação de docentes em eventos acadêmicos. Após
discussões e sugestões, foi definido que o Prof. Francisco levará à Câmara de Graduação a proposta
de inclusão das semanas acadêmicas dos cursos no calendário e que os professores que desejarem
podem encaminhar suas participações em eventos à chefia para divulgação. 2.4. Registro de
ausências nas atas: o Prof. Tristan explicou que nas atas do Departamento é costume especificar se
os docentes justificaram ou não suas ausências e propôs que não haja tal especificação. Após
debates, a proposta foi rejeitada por 6 votos contrários a 2 favoráveis. Desta forma, será mantida no
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texto a indicação se o membro apresentou ou não justificativa para sua ausência. 2.5. Conversa
com Renato Janine Ribeiro: o Prof. Tristan lembrou a todos que será realizada uma conferência
em outubro com o Prof. Renato Janine aqui no campus e destacou que esta é uma oportunidade para
discutir com o convidado sobre experiências de interdisciplinaridade. Os professores presentes
sugeriram alguns tópicos para serem abordados na conversa. 2.6. Férias – Prof. João Tristan: o
chefe do Departamento informou que durante suas férias a vice-chefe, Profa. Liége, não poderá
assinar documentos do Departamento por estar de licença. Sendo assim, a responsabilidade pelo
Departamento ficaria a cargo da coordenação. Como o coordenador do Eixo, Prof. Luís Yamaoka,
também deverá entrar em licença, os membros concordaram que, caso seja necessária assinatura da
chefia do Departamento em algum documento legal, o Prof. Francisco, vice-coordenador, está apto
para assinar pelo chefe. Nada mais havendo a tratar, às treze horas e trinta minutos o chefe do
Departamento encerrou a reunião, na qual eu, Larissa Reis Matoso, lavrei a presente ata, que após
lida e aprovada será assinada pelos presentes.

_____________________________________ _____________________________________
Prof. João Tristan Vargas
Prof. Antônio Carlos Casulari Roxo da Motta
Chefe do Departamento
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Prof. José Veríssimo Romão Neto

_____________________________________ _____________________________________
Prof. Salvador Andres Schavelzon
Profa. Solange Ledi Gonçalves

_____________________________________
Profa. Thelma Valentina O. Fredrych

