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1

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO MULTIDISCIPLINAR DO CAMPUS

2

OSASCO, EM 23.02.2018.

3

Ao vigésimo terceiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às 10:25 horas, realizou-

4

se, na sala 114 da UNIFESP, campus Osasco, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das

5

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

6

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

7

que presidiu a sessão, Professor Dr. Álvaro Machado Dias, Professor Dr. Daniel Monteiro Huertas,

8

Professor Dr. Fábio Cesar Venturini, Professor Dr. João Tristan Vargas, Professor Dr. Salvador

9

Andres Schavelzon, Professor Dr. Francisco Marcelo Monteiro da Rocha, Professor Dr. João Tristan

10

Vargas, Professor Dr. Salvador Andres Schavelzon e Professora Ms. Thelma Valentina de O.

11

Fredrych. Informes. O Professor Mauri iniciou a sessão e passou aos informes noticiando sobre o

12

concurso de Métodos Quantitativos, encerrado em 22 de fevereiro, com a aprovação de duas

13

candidatas lembrando aos presentes que se tratou do segundo concurso, pois no primeiro um

14

candidato havia entrado com recurso impugnando o processo de contratação. O Professor Mauri,

15

em nome Departamento Multidisciplinar, agradeceu a Professora Rosangela Kulcsar e a secretária

16

executiva Patrícia Grechi Barbosa pela dedicação e colaboração com todo o processo do concurso.

17

A chefia do Departamento também informou que entrará em contato com a direção acadêmica para

18

verificar a possibilidade de nomeação da segunda candidata em razão da grande demanda de

19

docente para métodos quantitativos. O Professor Fábio Venturini ressaltou que o governo tende a

20

não abrir mais concursos, por essa razão a importância da contratação de outro docente. O Professor

21

Fábio Venturini passou ao informe da coordenação e relatou que está encerrando os deferimentos de

22

matricula do primeiro semestre, onde foram detectados alguns problemas citando que alguns

23

docentes dos outros cursos estão deferindo as vagas em algumas disciplinas do Eixo ocasionando

24

excesso de matriculas. Pauta. Aprovação da ata de novembro de 2017. Ata aprovada por todos.

25

Transferência para Unifesp da Professora Thelma Valentina de O. Fredrych. O Professor

26

Mauri relatou que atualmente a docente está na Unifesp em regime de cooperação técnica, e iniciou

27

os trabalhos em abril de 2017, manifestando interesse em sua redistribuição para a EPPEN. Caso

28

seja aprovada, a professora assumirá uma vaga para disciplina de metodologia. Sendo assim, o

29

departamento deverá manifestar pela vinda da professora. O Professor Fabio Venturini mencionou

30

que optaram pela vaga de métodos quantitativos, porém, a área de metodologia ficou com déficit e

31

declarou ser favorável a uma votação e aprovação da vinda da Professora Thelma, ressaltando que a
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32

docente é muito colaborativa com o departamento Multidisciplinar. A Professora Thelma tomou a

33

palavra e justificou seu pleito. Após esclarecimentos, o Professor Mauri encaminhou a proposta

34

feita pelo Professor Fábio Venturini e colocou em votação a aprovação da redistribuição da

35

Professora Thelma Valentina de O. Fredrych para Unifesp, campus Osasco, mencionando os

36

trâmites legais e necessários para o processo de transferência. Aprovado por todos. Professor

37

visitante. O Professor Mauri relatou que foram entrevistados dois professores após uma triagem

38

inicial do departamento. A ideia é que esses professores fossem ligados a área de métodos

39

quantitativos, mesmo não sendo da área. O Professor Antônio Roxo (Lattes em anexo) viria para

40

aproveitamento imediato e o processo deverá ser finalizado entre a última semana de fevereiro e a

41

primeira semana de março. Solicitou que a Comissão se reúna na próxima semana para dar

42

encaminhamento ao processo. O Professor Fabio Venturini destacou que após pesquisar o perfil

43

necessário para a contratação ficou difícil realizar o convite. Destacou que o professor Antônio

44

Roxo é de Osasco, da UNIFIEO, que participou da banca do concurso em que o Professor Júlio

45

Zorzenon foi aprovado e entendeu que além da importância da integração de um professor de

46

Osasco para a EPPEN, o docente poderia ministrar a disciplina de comercio exterior. O Professor

47

Daniel Huertas ressaltou que além do exposto pelo professor Fábio Venturini, o docente tem vínculo

48

com o SEADE, e também concordou que essa sinergia seria muito importante para o campus. O

49

Dando continuidade ao relato, o Professor Mauri informou que gostaram da candidata, que poderia

50

contribuir para a disciplina de células de negócios, porém, como é do Rio grande do Sul concluiu

51

que só poderia vir ao campus esporadicamente. O Professor Mauri considerou ser mais indicado a

52

vinda do professor Antônio Roxo para assumir a vaga de professor visitante e passou ao

53

encaminhamento. Colocou em votação a aprovação do Professor Dr. Antônio Carlos Casolari Roxo

54

Motta como docente visitante do departamento Multidisciplinar. Aprovado por unanimidade.

55

Finalização do Regimento. O Professor Mauri informou que faltou apenas a questão da licença

56

para o pós-doutorado, que deverá ser finalizado em breve, pois o regimento está feito e pronto para

57

aprovação. Na sexta-feira dia 16 de Março ocorrerá uma reunião do departamento para tratar do

58

ultimo item do Regimento: afastamento e pós-doutorado. No dia 23 de Março ocorrerá reunião

59

ordinária na qual haverá votação para aprovar ou não o Regimento. O Regimento será enviado na

60

convocação. A votação para aprovação do regimento será realizada considerando o Regimento em

61

sua totalidade e será considerado aprovado por maioria simples pelos presentes na reunião. O

62

Projeto finalizado do Regimento será enviado em pdf após a reunião extraordinária do dia 16 de
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63

março. Às 13:30 horas a reunião foi encerrada e esta ata foi lavada por mim, Lilian B. de Oliveira,

64

Secretária do Departamento Multidisciplinar.

65

Osasco, 23 de fevereiro de 2018.
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