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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO MULTIDISCIPLINAR DA EPPEN, 1 

CAMPUS OSASCO, EM 28.06.2017. 2 

Ao vigésimo oitavo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às 14:00 horas, realizou-se, 3 

na sala de reuniões 317 da UNIFESP, campus Osasco, localizado à Rua Angélica, número 100, 4 

Jardim das Flores, município de Osasco a reunião Ordinária do Departamento Multidisciplinar. 5 

Estiveram presentes, o Professor Dr. Mauri Aparecido de Oliveira, chefe do Departamento 6 

Multidisciplinar, que presidiu a sessão, Professora Dra. Ana Carolina da Costa Leister, Professor Dr. 7 

Álvaro Machado Dias, Professor Dr. Daniel Monteiro Huertas, Professor Dr. Francisco Marcelo 8 

Monteiro Rocha, Professor Dr. Murilo Leal Pereira Neto, Professora Dra. Liége Mariel Petroni e 9 

Professor Dr. Salvador Schavelzon. Ausências justificadas dos Professores Marcello Simão Branco, 10 

Rosangela Toledo Kulcsar. Informes: 1- O Professor Mauri abriu a sessão informando aos 11 

presentes a respeito das análises dos Projetos PIBIC. Relatou sua participação em uma banca de 12 

avaliação para analise dos projetos de outras áreas, sendo que naquele momento foi feita uma força 13 

tarefa para as avaliações. Há, no entanto, uma preocupação com as aprovações dos projetos, uma 14 

vez que não são analisados por docentes das áreas. Orientou aos presentes tomarem os devidos 15 

cuidados no campo de recomendação, pois mesmo com aprovação dos projetos, os mesmos entram 16 

para uma lista de prioridades e caso os projetos sejam rejeitados que entrem com recurso. O 17 

Professor Álvaro reiterou que além de todas essas questões ainda existe o problema da não 18 

disponibilidade de bolsas. O Professor Murilo questionou se havia cotas para os campi. O Professor 19 

Mauri esclareceu que as bolsas são distribuídas de acordo com as prioridades. 2- Mudança  de 20 

regime de trabalho do Professor Álvaro Dias. O Professor Mauri informou que o Professor 21 

Álvaro atualmente trabalha em regime de dedicação exclusiva e solicitou à coordenação alteração 22 

do seu regime de trabalho, passando ao regime de 20 horas. O Professor Mauri apresentou todos os 23 

prós e contras para tal solicitação. Por conta da pesquisa do Professor Álvaro, que não está 24 

diretamente ligada ao campus, entende que seria razoável acatar o pedido. O Professor Álvaro 25 

expôs suas razões para a mudança de regime de trabalho. O assunto foi apresentado como informe e 26 

não foi submetido a votação. 3- Última reunião da Câmara de Graduação: o Professor Daniel 27 

Huertas informou que a reunião ocorreu na semana passada. Houve o informe da mudança da 28 

coordenação do Eixo Multidisciplinar e participaram da reunião o Professor Daniel Huertas e a 29 

Professora Cláudia Moraes, onde foi discutido sobre o GT da subárea de Células de Negócios e 30 

mencionou o apoio do vice-coordenador de Ciências Atuariais, o Professor Maluf, que sugeriu ao 31 
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Professor Daniel Huertas dialogar com alguns docentes a fim de ajustar junto aos demais cursos a 32 

oferta da disciplina. 4- Representação no NDE de Administração: a Professora Liége sugeriu 33 

substituir o Professor Mauri no NDE de Administração. Informou ainda, que é representante do 34 

campus no NIT, caso precisem de algo. O Professor Daniel informou que a Professora Karen foi 35 

conduzida à coordenação do curso de Relações Internacionais e que foi aprovada a grade horária do 36 

segundo semestre. Com relação à CN, a questão não foi discutida abertamente. A direção 37 

apresentou uma minuta que virou Portaria cuja validade será a partir da segunda quinzena de 38 

agosto. A Professora Claudia Moraes solicitou para incluir a equidade do docente. 5- Inscrição do 39 

Moodle: O Professor Daniel Huertas informou que as inscrições estarão abertas pela intranet para 40 

cadastro no período de 1 a 10 de julho. Informou também, sobre a lista tríplice para indicação do 41 

coordenador da Câmara de Pós-graduação da EPPEN, sendo eleito o Professor Osmany Porto, que 42 

apresentou na última reunião um plano de trabalho para a Câmara de Pós-Graduação. Pauta: 43 

Concurso da área de Formação Científica. O Professor Mauri informou que concurso foi 44 

homologado na CONPESSOAS de maio com o resultado de que não houve candidato habilitado, ou 45 

seja, o candidato que entrou com recurso acatou a devolutiva da Unifesp. Será homologado no 46 

CONSU para ser publicado no DOU, para então reabrirem as inscrições do concurso. Sugeriu 47 

manter o Professor Murilo na presidência da banca e a Professora Rosangela como membro titular. 48 

O Professor Murilo se colocou à disposição e fez algumas recomendações para os candidatos não 49 

entrarem com possível recurso. Oferta da disciplina Sustentabilidade nas Organizações. O 50 

Professor Mauri informou que houve discussão com relação à aceitação da disciplina. Dentro da 51 

área de administração,  a disciplina de Gestão de Projetos não será mais ofertada pela 52 

Administração. Colocaram a necessidade na CN1 sobre a disciplina de Sustentabilidade nas 53 

Organizações. Propuseram CN1 deixar de ser obrigatória para ofertar Sustentabilidade nas 54 

Organizações como obrigatória, que contará no PPC de Administração e atender ao pleito da 55 

Professora Liége com uma carga horária  de 60 horas. CN1 se tornaria uma disciplina eletiva e 56 

Sustentabilidade nas Organizações obrigatória. Depois da solicitação, o departamento de 57 

Administração pediu um parecer com relação ao pedido. Colocado em votação o pleito. A 58 

Professora Liége mencionou que se sente confortável para ofertar Sustentabilidade nas 59 

Organizações. Com relação a CN1 não se sentiu confortável na época, pois havia uma sobreposição 60 

de conteúdo. A proposta passou pelo NDE. O Professor João Arantes concordou em assumir CN1. 61 

Na última reunião de Departamento houve a concordância para ofertar a disciplina. O Professor 62 
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Daniel colocou que apoia a proposta. A Professora Liége negociou bem com o curso de 63 

Administração  e ratificou que os trabalhos da portaria partirão das ofertas. O Professor Murilo  64 

demonstrou preocupação em relação a obrigatoriedade de  CN1 para Economia, Relações 65 

Internacionais e CN4 para Administração, ou seja, a CN4 em detrimento da CN1. O Professor 66 

Mauri mencionou que o primeiro ponto seria verificar a concordância do Departamento na criação 67 

da disciplina Sustentabilidade nas Organizações, dentro da subárea de Células de Negócios. Foi 68 

aprovado por unanimidade.   O Departamento irá aguardar a definição da sigla, se será CN3 ou 69 

CN4. Primeira versão do Regimento do Departamento Multidisciplinar. O Professor Mauri 70 

relatou que foi encaminhada a primeira versão do Regimento, sendo uma versão preliminar, 71 

destacou que todo conteúdo poderá ser alterado e gostaria de dar encaminhamento agendando uma 72 

reunião extraordinária com a pauta do Regimento, no dia 11 de agosto, às 14 horas, para que possa 73 

passar na Congregação de setembro. A reunião ordinária do Departamento ocorrerá dia 31 de 74 

agosto, às 14:00 horas. Professor. Daniel Huertas sugeriu que todos enviem suas considerações 75 

sobre o Regimento antes da reunião, até o dia 07 de agosto. Ainda com a palavra, o Professor 76 

Daniel Huertas informou sobre o artigo 38 do estatuto da UNIFESP, onde é obrigatório formar o 77 

Conselho do Departamento. O Professor Mauri sugeriu que as reuniões dos departamentos 78 

permaneçam. O Professor Daniel Huertas sugeriu que todos os docentes participem da reunião do 79 

Conselho do Departamento, porém, nem todos terão direito a voto. O assunto ficará para reunião 80 

ordinária de agosto. Projeto Pedagógico do Departamento Multidisciplinar: O Professor Mauri 81 

mencionou que traria para reunião uma primeira versão, porém, não conseguiu finalizar. Achou 82 

importante fazer o Projeto do Departamento como documento da organização do Departamento. 83 

Todos concordaram. Na reunião ordinária de agosto será apresentada a primeira versão do PPC do 84 

Departamento Multidisciplinar. Elaboração do edital de professor visitante. Na última reunião foi 85 

designada uma Comissão para sugerir o perfil da vaga do professor visitante. A Comissão foi 86 

composta com a Professora Ana Carolina e o Professor João Arantes.  A Professora Ana Carolina 87 

tomou a palavra e informou que a contratação deve ocorrer via edital por processo seletivo 88 

simplificado. Receberam os nomes indicados, conforme solicitado em última reunião e acharam por 89 

bem dissolver a Comissão e formar outra para que os trâmites legais sejam respeitados, de acordo 90 

com a lei 8745, orientação normativa 002-2014 e fluxograma da pagina da CPPD. Quanto ao perfil, 91 

acha que deve ser focado na pós-graduação, transitando nas duas áreas, tanto quantitativa quanto 92 

qualitativa. O regime de trabalho deverá ser definido em 20 ou 40 horas. O prazo pode ser de até 4 93 
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anos de contratação. O Professor Daniel Huertas se manifestou como parte interessada e para não 94 

haver conflito de interesse não quer fazer parte da Comissão. Após discussão sobre o perfil do 95 

Professor visitante, o Professor Mauri sugeriu que o Professor Douglas Mendosa, vice-chefe do 96 

Departamento, que encaminhasse a questão da elaboração do edital para contratação de Professor 97 

visitante para o Departamento Multidisciplinar. Às 16:50 horas a reunião foi encerrada e esta ata foi 98 

lavrada por mim, Lilian Bispo de Oliveira, Secretária do Departamento Multidisciplinar. 99 

 Osasco, 28 de junho de 2017. 100 
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