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Aos onze dias do mês de junho de dois mil e vinte, às dez horas e quinze minutos, em 1 

videoconferência na plataforma Google Meet, realizou-se a terceira reunião 2 

extraordinária de 2020 do Departamento Multidisciplinar da UNIFESP, com a presença 3 

do chefe do Departamento, Prof. João Tristan Vargas, e dos seguintes professores: Ana 4 

Carolina Correa da Costa Leister, Antonio Carlos Casulari Roxo da Mota, Eduardo 5 

Tadeu Pereira, Francielle Santo Pedro Simões, Francisco Marcelo Monteiro da Rocha, 6 

João Alberto Arantes do Amaral, José Veríssimo Romão Netto, Luis Claudio Yamaoka, 7 

Marcello Simão Branco, Murilo Leal Pereira Neto, Rosangela Toledo Kulcsar, Solange 8 

Ledi Gonçalves. Foram justificadas as ausências por impedimento legal, outras 9 

agendas ou afastamento, dos seguintes docentes: Claudia Moraes de Souza, Daniel 10 

Monteiro Huertas, Douglas Mendosa, Elisa Thomé Sena, Fabio Cesar Venturini, Liege 11 

Mariel Petroni e Salvador Andres Schavelzon. Não foi justificada a ausência do 12 

professor Alvaro Machado Dias. O chefe do Departamento iniciou a reunião 13 

agradecendo a presença de todos, informando que a reunião seria breve, e abriu a 14 

palavra para os Informes: 1.1. A Profª. Francielle comunicou que o Pró-reitor da PRAE, 15 

Prof. Anderson enviou aos coordenadores de cursos, um e-mail com endereços 16 

eletrônicos e telefones de alunos que não responderam a um questionário para que 17 

entrassem em contato e, em casos específicos, procurassem o apoio dos NAEs. 18 

Perguntada sobre o não-recebimento desse comunicado pelos Profs. Yamaoka e 19 

Francisco, coordenadores do Eixo, a Profª. Francielle explicou que provavelmente seria 20 

porque o multidisciplinar não é um curso e os alunos já estariam inseridos nos outros 21 

cursos. Na sequência, o Prof. João Tristan, chefe do departamento, colocou em 22 

discussão a ordem do dia: Reinício das aulas: julho ou agosto? Decidir. O Prof. Luis 23 

Yamaoka fez um breve histórico sobre a questão, rememorando que já havia sido votada 24 

a volta em 03/08 e a avaliação ficaria em “cumprido” e “não cumprido”. Depois da 25 

reunião do CONSU, a Câmara solicitou que se verificasse qual a opção mais votada em 26 

cada curso/eixo: 06/07 ou 03/08, sendo que em qualquer das duas, o encerramento se 27 

daria em outubro. Esse resultado será levado para a próxima congregação. 28 

Complementando, o Prof. Francisco reafirmou a necessidade de se votar a proposta de 29 
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avaliação em “cumprida ou não cumprida” ou nota. O Prof. João Tristan sugeriu que os 30 

presentes expusessem seus argumentos para municiar o representante do eixo na 31 

Câmara. Entre os argumentos contrários ao retorno no mês de julho, está a questão de 32 

que uma parcela dos docentes estaria gozando de férias no mês de julho, sendo que foi 33 

informado da possibilidade de mudança excepcional. O Prof. João Arantes fez uma 34 

longa explanação e tirou dúvidas sobre como utilizar os recursos para dar aulas em 35 

vídeo, direitos autorais, controle de presença, Moodle, pasta verde etc. Sugeriu que se 36 

instituísse a utilização do e-mail institucional para comunicação com os alunos. O Prof. 37 

João Tristan complementou com uma informação: “o Departamento não precisa 38 

oferecer todas as UCs. Foi informado no Conselho de Graduação que, se por qualquer 39 

razão o Departamento achar que não deve oferecer alguma UC, isso deve ser informado 40 

para que possa ser resolvido”.   Colocado em votação o ponto sobre o reinício das aulas, 41 

os presentes optaram pelo retorno em 03 de agosto, com 14 votos. Em seguida, foi feita 42 

a votação de como seria feita a avaliação: se (1) conceito ou (2) nota. A opção 1 43 

(conceito) obteve 11 votos favoráveis e houve 1 abstenção. Nada mais havendo a tratar, 44 

às doze horas e treze minutos, o chefe do Departamento encerrou a reunião, na qual eu, 45 

João Marcelino Subires, no exercício das funções de secretário, lavrei a presente ata, 46 

que após lida e aprovada será assinada pelos presentes. 47 
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