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Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às dez horas e sete minutos, em 1 

videoconferência na plataforma Google Meet, através do endereço: https://meet.google.com/tok-2 

xokx-zza?hs=122&authuser=2 , realizou-se a quinta reunião ordinária de 2020 do Departamento 3 

Multidisciplinar da UNIFESP, com a presença do chefe do Departamento, Prof. João Tristan Vargas, 4 

e dos seguintes professores: Ana Carolina Corrêa da Costa Leister, Claudia Moraes de Souza, Elisa 5 

Thomé Sena, Francielle Santo Pedro Simões, Francisco Marcelo Monteiro da Rocha, Murilo Leal 6 

Pereira Neto, José Veríssimo Romão Neto, Luís Claudio Yamaoka, Liége Mariel Petroni, Marcello 7 

Simão Branco, Rosângela Toledo Kulcsar, Salvador Andres Schavelzon, Solange Ledi Gonçalves e 8 

Thelma Valentina de Oliveira Fredrych. Participaram também como convidados com direito a uso 9 

da palavra, os Professores Julio Cesar Zorzenon Costa e Flávio Tayra, ambos do Departamento de 10 

Economia. Foram justificadas as ausências por impedimento legal, outras agendas ou 11 

afastamento, dos seguintes docentes: Daniel Monteiro Huertas, Douglas Mendosa, João Alberto 12 

Arantes do Amaral, Fábio Cesar Venturini e Eduardo Tadeu Pereira. O Prof. Álvaro Machado Dias 13 

não justificou a ausência. ORDEM DO DIA: 1 - Solicitação de transferência da Profa. Solange 14 

Ledi para o Departamento de Economia; 2 – Curricularização; 3 – Alinhamento de propostas 15 

para o PDI (por solicitação do Prof. Murilo no início da reunião).  Abrindo a reunião, o Prof. 16 

João Tristan colocou imediatamente o primeiro ponto da Ordem do Dia em discussão: solicitação 17 

de transferência da Profa. Solange Ledi para o Departamento de Economia, convidando-a para 18 

fazer o uso da palavra e expor os motivos da transferência.  A Profa. Solange relatou que se tratava 19 

de um processo de transferência interna, que consistia em uma remoção de um departamento 20 

(DMD) para outro (DECon) e que a vaga a ser preenchida era a do Prof. Leandro Maciel, que se 21 

exonerou para assumir uma vaga de concurso na USP. A professora informou também que a vaga 22 

deixada pelo Prof. Maciel está em aberto desde fevereiro de 2020 nas disciplinas de Cálculo II e 23 

Matemática Financeira. Com as atuais dificuldades de se realizarem concursos, a chefia do DEcon 24 

soube das possibilidades de editais de transferências externas e de remoções internas e, com isso, 25 

em reunião daquele departamento no dia 04/08/2020, foi realizada uma consulta aos docentes para 26 

um possível convite à Profa. Solange para migrar ao DEcon via permuta de vaga ao DMD, pois ela, 27 

além da formação em Economia, já ministrava disciplinas desejadas pelo departamento e tinha total 28 
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aderência às disciplinas que eram ofertadas pelo Prof. Leandro. A Professora também explanou a 29 

legislação que pauta essas transferências ou remoções, mostrando a legalidade da solicitação, sua 30 

vontade de mudança por questões de carreira, tendo em vista a possibilidade de executar projetos e 31 

pesquisas em sua área de formação, e se colocou à disposição, caso seja conveniente ao 32 

departamento, para prosseguir ministrando as UCs sob sua responsabilidade, além de manifestar o 33 

interesse em continuar a colaborar e fazer parte do corpo docente do futuro programa de pós-34 

graduação do DMD. O Prof. Julio Zorzenon falou na sequência, representando o Departamento de 35 

Economia, corroborando a explanação da Profa. Solange, e fez algumas explicações mais técnicas a 36 

respeito do processo de redistribuição/remoção. Em seguida, foi a vez do Prof. Flavio Tayra, vice-37 

chefe do DEcon, que também fez uso da palavra, reforçando as argumentações da Profa. Solange e 38 

do Prof. Julio Zorzenon. Seguiu-se uma sessão de perguntas e respostas entre os professores do 39 

DMD e os representantes do DEcon, principalmente dirigidas ao Prof. Julio Zorzenon, que também 40 

é vice-diretor acadêmico do campus. Ao final, o Prof. João Tristan agradeceu a presença dos 41 

representantes, que se retiraram, e retornou a reunião ao âmbito exclusivo do conselho do DMD, 42 

para deliberar sobre o tema. A Profa. Solange complementou sua exposição com a informação de 43 

que sua remoção dependia somente da concordância dela, dos dois departamentos e da aprovação 44 

na congregação, sem a necessidade de um edital. Na sequência, os presentes discutiram a questão 45 

sob o ponto de vista da vontade da docente de procurar o que seria melhor para ela, passando por 46 

qual seria a área dentro do Eixo onde a vaga deveria ficar, até qual seria a melhor forma de repor a 47 

vaga. O Prof. João Tristan colocou em votação a anuência do Departamento para a remoção da 48 

Profa. Solange Ledi do DMD para o DEcon, que foi aprovada por treze votos, com uma abstenção. 49 

Devido ao adiantado da hora, o Prof. João Tristan sugeriu a transferência dos demais pontos da 50 

pauta para a próxima reunião, onde seria, inclusive, discutido o preenchimento da vaga para 51 

substituir a Profa. Solange. O Prof. Murilo fez uso da palavra para colocar em discussão o ponto 52 

referente ao terceiro item da ordem do dia, solicitado no início dos trabalhos – Alinhamento de 53 

propostas para o PDI: ele explicou como seria o encaminhamento das propostas dos membros do 54 

Eixo na congregação para o PDI, informando que cada representante deve preencher o formulário 55 

eletrônico registrando um objetivo para cada tema nele presente. Acontece que o deliberado pelo 56 

pleno do departamento foi de apresentar dois objetivos no tema cinco, porém isso não seria 57 

possível. O Prof. Murilo então sugeriu que os quatro colegas do departamento com direito a 58 

registrar propostas no PDI, por serem membros da congregação da EPPEN (professores Fabio 59 

Venturini, Marcello Branco e Murilo Leal), ou do Conselho de Graduação da Unifesp (prof. João 60 

Tristan), preenchessem os formulários da seguinte forma: quanto ao objetivo do DMD de criar uma 61 
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pós-graduação, colocar no tema dois (intitulado “universidade plural, democrática e em diálogo 62 

com a sociedade”); quanto ao objetivo de criar uma graduação, colocar no tema cinco (“completar e 63 

consolidar a expansão”); e quanto ao objetivo de rediscutir o modo como se deu a 64 

departamentalização na EPPEN, em que cada curso passou a ser responsabilidade de um 65 

departamento, colocar no tema três (“ciência e inovação com impacto social e em cooperação”). O 66 

Prof. João Tristan ponderou que o objetivo de criar uma pós-graduação deveria ser complementado 67 

com a redação que havia sido sugerida na última reunião da congregação pelo Prof. Fabio 68 

Venturini: “criação de um mestrado profissional interdisciplinar na área de humanidades e ciências 69 

sociais aplicadas, com ênfase em políticas públicas, sob responsabilidade do Eixo Multidisciplinar”. 70 

Finalizando a reunião e nada mais havendo a tratar, às doze horas e nove minutos, o chefe do 71 

Departamento encerrou a reunião, na qual eu, João Marcelino Subires, secretariei e lavrei 72 

posteriormente a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos presentes. 73 

 

_____________________________________ 

Prof. João Tristan Vargas 

Chefe do Departamento 

_____________________________________ 

Profa. Ana Carolina C. da Costa Leister 

 

 

_____________________________________ 

Profa. Claudia Moraes de Souza  

 

_____________________________________ 

Profa. Elisa Thomé Sena  

 

_____________________________________ 

Profa. Francielle Santo Pedro Simões  

 

______________________________________ 

Prof. Francisco Marcelo Monteiro da Rocha  

 

_____________________________________ 

Prof. José Veríssimo Romão Neto 

  

 

_____________________________________ 

Profa. Liége Mariel Petroni  

 

_____________________________________ 

Prof. Luís Claudio Yamaoka  

 

_____________________________________ 

Prof. Marcello Simão Branco 

 

_____________________________________ 

Prof. Murilo Leal Pereira Neto  

 

_____________________________________ 

Prof. Salvador Andres Schavelzon 
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_____________________________________ 

Profa. Rosangela Toledo Kulcsar 

 

 

_____________________________________ 

Profa. Solange Ledi Gonçalves 

 

_____________________________________ 

Profa.  Thelma Valentina de Oliveira Fredrych 

 

_____________________________________ 

Prof. Flávio Tayra 

Convidado – Departamento de Economia 

 

 

_____________________________________ 

Prof. Julio Cesar Zorzenon Costa 

Convidado – Departamento de Economia 

 

 

_____________________________________ 

João Marcelino Subires  

TAE – Secretário 

 


