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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO MULTIDISCIPLINAR DO CAMPUS 1 

OSASCO, EM 04.10.2017. 2 

Ao quarto dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às 10:15 horas, realizou-se, na sala 3 

111 da UNIFESP, campus Osasco, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores, 4 

município de Osasco a reunião Ordinária do Departamento Multidisciplinar. Estiveram presentes o 5 

Professor Dr. Mauri Aparecido de Oliveira, chefe do Departamento Multidisciplinar, que presidiu a 6 

sessão, Professor Dr. Douglas Mendosa, Professor Dr. Murilo Leal Pereira Neto e Professora Ms. 7 

Thelma Valentina de O. Fredrych. Informes. O Professor Mauri noticiou sobre as eleições dos 8 

Órgãos Colegiados da Unifesp, nos dias 19 e 20/10 e solicitou para acrescentar como ponto de 9 

pauta a discussão da representação docente. Lembrou a todos que no próximo ano haverá eleições 10 

da direção acadêmica no campus e gostaria de conversar sobre as representatividades. Todos 11 

concordaram no acréscimo do ponto de pauta sobre as eleições dos Órgãos Colegiados da Unifesp. 12 

Informe sobre andamento da construção do regimento interno do departamento. A ultima 13 

reunião ocorreu na sexta-feira, dia 29/09, e os trabalhos estão fluindo bem. Informou que a próxima 14 

extraordinária será dia 20 de outubro e acredita que em 3 reuniões o regimento esteja consolidado. 15 

Ultima reunião da Câmara de Pós- graduação da EPPEN. O Professor Murilo, membro da 16 

Câmara informou os trabalhos estão em pleno funcionamento e deu 3 informes. Primeiro informe: 17 

O Professor Fabio Venturini foi convidado a participar da reunião da Câmara para dialogar sobre o 18 

CEP - Comitê de Ética e Pesquisa Unifesp, informando a necessidade de cadastrar todas as 19 

pesquisas no Comitê de Ética, independente do envolvimento de seres humanos. A Professora 20 

Telma perguntou se a EPPEN possui seu próprio Comitê de Ética e o Professor Mauri respondeu 21 

que não. O Professor Murilo também mencionou sobre a resolução 510/2016, sobre ética e pesquisa 22 

na área de ciências humanas e sociais, porem, a resolução não vigorou, mas poderá ser 23 

regulamentada a qualquer momento. Algumas publicações, apresentações de congresso estão 24 

solicitando o registro no Comitê de Ética, sendo nos mestrados obrigatórios. Segundo informe: 25 

Houve uma consulta pelo Professor Osmany, coordenador da Câmara a respeito do levantamento 26 

informal sobre uma primeira percepção da política de quotas na pós-graduação,  sendo importante 27 

levar essas questões para o departamento para que seja formada uma opinião. O entendimento é que 28 

as politicas de pós-graduação estão pautadas em outras questões, que essa atuação social seria uma 29 

demanda da graduação. Terceiro informe: O Professor Osmany convidou o Professor Murilo para 30 

vice-coordenação da Câmara de Pós-Graduação e o convite foi aceito. Aproveitando o informe do 31 
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Professor Murilo, o Professor Mauri relatou sobre a nota de avaliação quadrienal da Capes e que o 32 

Mestrado Profissional foi a menor nota entre os mestrados profissionais das IFES. Após leitura do 33 

parecer entendeu que o documento foi totalmente incoerente e que algumas equações foram feitas 34 

de forma trocada, existindo erros de soma nos indicadores de produtividade e qualidade. Informe 35 

sobre agendamento de férias. O agendamento de 2018 foi disponibilizado e pedido pode ser 36 

colocado no escaninho para assinatura da chefia do departamento e posterior devolução para ao 37 

docente. Pauta. Concurso da área de formação científica. O Professor Mauri relatou que tem 38 

acompanhado de perto e todas as providências estão sendo tomadas. Após envio para reitoria não 39 

existe mais esse acompanhamento. Perguntou para chefia de RH e a informação é que passou no 40 

Conpessoas de 03 de outubro e passará no Consu do dia 11 de outubro.  O entendimento é que o 41 

edital seja publicado em 25 de outubro e somente em novembro haverá conhecimento do número de 42 

inscritos, ou seja, o concurso está em andamento, mas de forma lenta. Professor visitante. O 43 

Professor Mauri relatou a dificuldade do departamento em receber nomes, sendo que alguns 44 

indicados não tem 2 anos de doutorado. O Professor Murilo, mencionou que uma ótima indicação 45 

seria a Professora Nely. O Professor Mauri comentou sobre a participação em banca de concurso e 46 

que após a análise do Lattes, alguns candidatos teriam o perfil para o professor visitante. Discussão 47 

sobre os Órgãos Colegiados da Unifesp. O Professor Mauri fez a leitura dos candidatos da EPPEN 48 

aos Órgãos. Os Candidatos inscritos na CPPD são os professores Evandro, Fábio Alexandre e 49 

Maluf. Para concorrer ao Conpessoas se candidataram as professoras Gabriela e Nildes.  Na 50 

Congregação da EPPEN se candidataram os professores Ricardo Bueno, Abraham Weintraub, 51 

Bolivar, Cintia Moller, Daniel Campos, Heloisa, João Amorim, Laura Calixto, Liege Petroni, 52 

Luciana Rosa, Marcello Branco, Nildes, Miriam Oishi, Murilo Leal, Francisco Fernandes, Rodrigo 53 

Medina, Rosenei, Sandro Braz, Antonio Saporito e Simone. Candidatos ao CONSU os professores 54 

Ricardo Bueno, Carolina Leister e Rodrigo Medina. Importante pensar nas representações de 55 

Osasco perante esses órgãos para escolhermos com racionalidade. No próximo ano haverá eleição 56 

para direção e devemos ficar atentos às chapas. Quando as eleições à direção ocorrerem, o Professor 57 

Murilo propôs elaborar uma rodada de reuniões com os candidatos para discutir a importância na 58 

consolidação dos departamentos e do campus, além dos debates. Aprovação das atas. O Professor 59 

Murilo leu e fez algumas sugestões de redação. Ata de 26 de maio linha 109, corrigir “Célula de 60 

Negócios”. Ata de 28 de junho, linha 23 “deixando de ser DE passando ao regime de 20 horas”, 61 

linha 26: “todos concordaram com o pleito”, para “o assunto foi apresentado como informe e não 62 
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foi submetido a votação”. Ata de setembro, linha 18 “concurso de métodos quantitativos”. Colocado 63 

em votação a aprovação das atas do dia 26/05/17, 28/06/17 e 06/09/17 com as sugestões. As Atas 64 

foram aprovadas com uma abstenção. Às 11:56 horas a reunião foi encerrada e esta ata foi lavrada 65 

por mim, Lilian Bispo de Oliveira, Secretária do Departamento Multidisciplinar. 66 

 Osasco, 04 de outubro de 2017. 67 
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