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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO MULTIDISCIPLINAR DA EPPEN, 1 

CAMPUS OSASCO, EM 06.09.2017. 2 

Ao sexto dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às 14:10 horas, realizou-se, na sala 3 

116 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, Professora Dra. Ana Carolina da Costa Leister, Professor Dr. Álvaro Machado Dias, 7 

Professor Dr. Daniel Monteiro Huertas, Professor Dr. Douglas Mendosa, Professor Dr. Fábio Cesar 8 

Venturini, Professor Dr. Francisco Marcelo Monteiro Rocha, Professor Dr. João Alberto Arantes do 9 

Amaral, Professor Dr. Marcello Simão Branco, Professor Dr. Murilo Leal Pereira Neto e Professora 10 

Ms. Thelma Valentina de O. Fredrych. Informes: O Professor Mauri noticiou aos presentes sobre a 11 

nota 5 do curso de Ciências Atuarias e parabenizou os docentes do Eixo, pois foram parte dessa 12 

conquista. Sobre o Regimento Interno, o Professor Mauri informou que já ocorreram três reuniões 13 

para dar andamento ao Regimento. A próxima reunião ocorrerá em 22 de setembro, às 10 horas. 14 

Exclusão do ponto de pauta da mudança de regime de trabalho para 20 horas do Professor Álvaro 15 

Dias. O Professor Álvaro tomou a palavra e relatou que gostaria de futuramente propor um diálogo 16 

com relação a questão da alteração do regime de trabalho e que no momento não dará andamento ao 17 

pleito. Concurso de Métodos Quantitativos: o Professor Mauri informou que  já foi publicado no 18 

DOU, sendo que que não houve candidato aprovado. Sugeriu que fosse feita uma revisão na tabela 19 

de pontuação com o Professor Murilo e Professora Rosangela, e mencionou que já foi 20 

confeccionado um novo edital com alterações na graduação e no doutorado em Ciências Sociais 21 

Aplicadas ou Ciências Atuariais. Os tópicos das provas didáticas e escrita permaneceram os pontos 22 

do edital passado, com o histórico do curso de Métodos Quantitativos e a alteração na tabela de 23 

pontuação. Passou pela Comissão de Bancas da qual participou e foi solicitada somente 1 alteração, 24 

a de transferir uma pontuação atribuída a Chefia de Departamento ou Coordenação de Curso, que 25 

dava 1,5 ponto, que foi atribuído para o TCC. Na Congregação o edital foi aprovado e já seguiu 26 

para o RH para publicação. Ainda sobre o concurso, o Professor Mauri esclareceu que a Professora 27 

Rosangela manifestou interesse na formação da banca e questionou se Professor Murilo teria 28 

interesse em presidir o concurso. Ambos aceitaram o convite. Elaboração do edital para professor 29 

visitante: o Professor Mauri esclareceu que em conversa com a vice-direção acadêmica foi 30 

mencionado que um convite poderia ser feito e espera que o docente visitante possa colaborar no 31 
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APCN, pois falta colaboração na área de exatas  do Eixo. Propôs que o professor visitante venha 32 

para área de Humanas. O Professor Marcello sugeriu providenciar um convite bem direcionado, ou 33 

seja, pelo perfil do departamento para que possamos receber um docente com vasta experiência em 34 

Filosofia, Sociologia, Letras, podendo ajudar no desenvolvimento do mestrado na área de humanas, 35 

bem como fortalecer o próprio Departamento. O Professor João Arantes lembrou a todos da 36 

Comissão formada em conjunto com a Professora Carolina, e que ao consultarem a legislação não 37 

encontraram brecha para convite e em razão disso entendeu não ser conveniente fazê-lo. O 38 

Professor Murilo confirmou que foi pautado na reunião da Congregação as vagas de Professor que 39 

foram oferecias pela reitoria em 2014 e que naquele momento foi passada a orientação de que podia 40 

ser feito via convite, que os demais cursos da EPPEN estão fazendo via convite, com exceção a 41 

Ciências Econômicas. Sugeriu que a comissão retome os trabalhos e que sejam apresentados na 42 

próxima reunião ordinária para votação.  O Professor Francisco Marcelo sugeriu enviar o link dos 43 

Lattes. O Professor Daniel Huertas pediu esclarecimentos sobre a função do professor visitante, 44 

pois caso seja alguém para APCN poderia ser alguém voltado para humanas, mas caso seja para 45 

colaborar na graduação irá defender o perfil na área de exatas. O Professor Marcello propôs definir 46 

o perfil e os critérios e entendeu que deva atender as demandas do Departamento e recomendou 47 

verificar como foram feitas as indicações dos outros cursos e consultar se existe algum dispositivo 48 

legal para o convite por indicação. O Professor Fábio mencionou que existem as 2 formas para 49 

vinda do professor visitante, sendo uma por edital e uma por convite. Observou algumas situações 50 

onde o edital não serviu par atender a demanda e defendeu a vinda de um docente na área de 51 

métodos quantitativos para resolver o problema institucional momentâneo. O Professor Francisco 52 

mencionou que existem perfis na área de Geografia, Ciência Política, Estatística, Pesquisa 53 

Quantitativa que possa dar Estatística I. O Professor João Arantes reiterou que caso não encontrem a 54 

lei defende a contratação via convite que seja feito via concurso. O Professor Mauri comentou o 55 

exemplo do Professor Emerson Maccari, que aceitou o convite de professor visitante pelo curso de 56 

Administração. A Professora Telma esclareceu que caso seja feito via convite quem responde é a 57 

instituição. A prática que presenciou no Tocantins foi chamada de professor voluntário, que em 58 

princípio resolvia os problemas. O Professor Fábio leu as regras publicadas na CPPD para 59 

contratação do professor visitante e pelas normas internas da Unifesp o concurso é opcional. A 60 

Professora Ana Carolina insistiu em consultar a legislação para que o Departamento não responda 61 

posteriormente. O Professor Murilo achou pertinente que o Departamento siga as orientações da 62 
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CPPD. O Professor Mauri propôs o primeiro encaminhamento para qual área o professor virá: 63 

Humanas, Métodos Quantitativos ou Interdisciplinar e quem fará parte da Comissão que tratará do 64 

assunto. Foi colocado em votação a vinda do professor vistante na área de humanas:  2 votos. Na 65 

área de exatas: 3 votos. Interdisciplinar: 7 votos. O Professor Murilo propôs a nova Comissão com 66 

Professor Douglas e Professor Francisco Marcelo para que levantem nos nomes e apresentem 67 

currículos, além da organização inicial do processo. Aprovado. O Professor Francisco sugeriu que 68 

as indicações sejam enviadas com pelo menos com 1 semana antes da reunião. A Reunião ordinária 69 

será realizada em 4 de outubro as 10 horas. O Professor Mauri sugeriu que o item de pós-doutorado 70 

de docentes fique para próxima reunião junto com o ponto da livre-docência. O Professor Daniel 71 

propôs que as regras para pós-doutorado sejam discutidas no âmbito das reuniões do Regimento. O 72 

Professor Mauri não concordou com o encaminhamento. A Professora Ana Carolina ratificou que a 73 

legislação deve ser vista para serem tratados na reunião extraordinária. Teve início a discussão sobre 74 

pós-doutorado. O Professor Daniel Huertas, mencionou a lei 8112, que após cumprido alguns 75 

critérios fica a cargo do departamento. O Professor Fábio falou que os critérios para livre-docência 76 

devem ter bom senso para não oligarquizar a saída do docente. Esse ponto será discutido na 77 

próxima reunião. Atas: o Professor Mauri explicou que após as reuniões a secretária encaminha as 78 

atas para a chefia do Departamento. Foi sugerido que 48 horas antes das reuniões a ata seja 79 

disponibilizada para os membros. Com relação às gravações das reuniões, não existe a 80 

obrigatoriedade da gravação, seria mais para auxílio na confecção da ata, explicou o Professor 81 

Mauri. O Professor João Arantes propôs que as atas sejam enviadas com antecedência as reuniões 82 

do departamento. O Professor Mauri confirmou que irá disponibilizar as 2 atas para aprovação na 83 

próxima reunião. Comissão de horários: representação. O Professor Mauri parabenizou os 84 

professores que participaram da Comissão: Luiz Yamaoka, Daniel Huertas e Salvador, que fizeram 85 

um excelente trabalho. O Professor Daniel relatou que há 2 anos faz parte da comissão e que a 86 

dinâmica atual está bem melhor e as grades estão mais ajustadas. Essa comissão é convocada entre 87 

final de setembro e início de outubro. A Professora Telma se disponibilizou a participar da próxima 88 

Comissão de horários. Às 16:32 horas a reunião foi encerrada e esta ata foi lavrada por mim, Lilian 89 

B. de Oliveira, Secretária do Departamento Multidisciplinar. 90 

 Osasco, 06 de setembro de 2017. 91 

_________________________________________ 92 

Professora Dra. Ana Carolina da Costa Leister 93 
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_________________________________________ 94 

Professor Dr. Álvaro Machado Dias 95 

_________________________________________ 96 

Professor Dr. Daniel Monteiro Huertas 97 

________________________________________ 98 

Professor Dr. Douglas Mendosa 99 

________________________________________ 100 

Professor Dr. Fábio Cesar Venturini 101 

_________________________________________ 102 

Professor Dr. Francisco Marcelo Monteiro Rocha 103 

_________________________________________ 104 

Professor Dr. João Alberto Arantes do Amaral 105 

_________________________________________ 106 

Professor Dr. Marcello Simão Branco 107 

_________________________________________ 108 

Professor Dr. Murilo Leal Pereira Neto 109 

_________________________________________ 110 

Professora Ms. Thelma Valentina de O. Fredrych 111 

_______________________ 112 

Lilian Bispo de Oliveira - Secretária Executiva 113 


