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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 221.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE BIOFÍSICA

 

Às quatorze horas do dia vinte e dois de outubro de dois mil e vinte realizou-se, por videoconferência, a 221.ª reunião ordinária do Conselho do
Departamento de Bio�sica, sob a presidência do chefe do Departamento, Prof. Ronaldo de Carvalho Araújo, com a par�cipação dos Profs. André
de Souza Mecawi, Danilo Roman Campos, Eduardo Rebelato Lopes de Oliveira, Karin do Amaral Riske, Manoel de Arcisio Miranda Filho, Marcelo
Bap�sta de Freitas, Raquel Santos Marques de Carvalho, da pós-graduanda Mariana Silva e Silva Oliveira, do graduando Matheus Oliveira da
Rocha Coêlho e da técnica administra�va em educação Thaysa Paschoalin. Jus�ficaram ausência: Profs. Clovis R. Nakaie, João Bosco Pesquero,
Maria Aparecida Juliano e Sang Won Han. O Prof. Ronaldo iniciou a reunião pelos informes. Informes das Chefias de Disciplina: o Prof. Danilo
informou que as Disciplinas de Bio�sica foram bem avaliadas em pesquisa realizada com os estudantes sobre as UCs ministradas durante o
período de pandemia. A UNIFESP foi contatada pela Receita Federal pois existe a possibilidade de doação de equipamentos re�dos na RF para
serem u�lizados em aulas prá�cas. O Prof. Danilo irá enviar e-mail aos docentes solicitando que seja encaminhada uma lista com os
equipamentos que poderiam ser úteis para as aulas prá�cas. O Prof. Manoel comentou que estão discu�ndo as ações a serem tomadas em
relação aos estudantes que não cumprem as a�vidades solicitadas pelos docentes nas aulas remotas. A Prof.a Karin comentou que a
coordenação dos cursos não definiu quais os critérios a serem adotados para considerar se as a�vidades foram cumpridas ou não, mas a
Bio�sica estabeleceu um critério. O Prof. Ronaldo sugeriu que o Departamento de Bio�sica, dentre os cursos que oferece, irá considerar que a
entrega de pelo menos 60% das a�vidades com conceito aprovado será considerada como tarefa cumprida, considerando as par�cularidades de
cada curso. Informes gerais: o Prof. Ronaldo informou que existe a possibilidade de repor vaga de docente aposentado até o final do ano. O
Prof. Manoel informou que durante a pandemia, os prazos de validade dos concursos foram congelados. Eleição para representante dos
professores associados no Conselho do Departamento de Bio�sica: nos dias 13 e 14 de outubro de 2020, por votação online, foi realizada
eleição para escolha do representante dos professores associados, entre seus pares. O resultado foi divulgado em 15/10/2020 e a Prof. Raquel
foi eleita a nova representante para o mandato de 15/10/2020 a 15/10/2022. Avaliação do pedido de prorrogação do �tulo de Prof.ª Sênior
para a Prof.ª Adriana K. Carmona: os documentos enviados foram avaliados e o pedido de prorrogação foi aceito por unanimidade pelos
membros do Conselho. Indicação de professores para concessão de �tulos honoríficos:  o Prof. Ronaldo informou que o prazo para envio das
indicações e entrega de documentação é 16/11/2020. O Prof. Ronaldo sugeriu a indicação do nome da Prof. Adriana K. Carmona para receber o
�tulo honorífico, com o consen�mento da professora, que foi aprovado pelo conselho. Remoção do TAE Assistente de laboratório José Marcos
Cardoso de Oliveira do CEDEME para o Departamento de Bio�sica (Biotério): o Prof. Ronaldo informou que o servidor José Marcos já vem
prestando serviço no biotério do Departamento, mas apenas parcialmente, uma vez que está lotado no CEDEME. O Conselho aprovou a
remoção do TAE para o Departamento de Bio�sica. Proposta do RH sobre abertura de edital para redistribuição de servidores entre
Universidades Federais a fim de preencher vagas livres: o Prof. Ronaldo informou que o Departamento de Bio�sica possui uma vaga livre de
biólogo decorrente da transferência do TAE Rogerio Lauria da Silva para a Universidade Federal de Juiz de Fora. Para par�cipação do edital de
redistribuição, o Conselho necessita traçar o perfil para a vaga. O Prof. Manoel informou que existe a possibilidade de fazer uma entrevista com
os candidatos e sugeriu que o perfil seja definido pelo Prof. Clovis, uma vez que ele ainda não foi contemplado com técnico conforme solicitação
anterior. O Prof. Ronaldo encerrou a reunião às 15:30h. Eu, Thaysa Paschoalin, técnica administra�va em educação, lavrei esta ata que foi
conferida pelos membros presentes e oficializada com as assinaturas abaixo.

 

Chefe do Departamento

Dr. Ronaldo de Carvalho Araújo

 

Vice-Chefe do Departamento

Dr.ª Karin do Amaral Riske

 

Professores Titulares

Dr. Clovis Ryuichi Nakaie                       (licença-saúde)

Dr. João Bosco Pesquero                       (ausente)

Dr.ª Maria Aparecida Juliano (ausente)

Dr. Sang Won Han                       (ausente)
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Chefe da Disciplina de Bio�sica

Dr. Manoel de Arcisio Miranda Filho

 

Chefe da Disciplina de Físico-Química

Dr. Danilo Roman Campos

 

Representantes dos Professores Associados

Dr.a Raquel Santos Marques de Carvalho 

Dr. Marcelo Bap�sta de Freitas

 

Representantes dos Professores Adjuntos

Dr. André de Souza Mecawi 

Dr. Eduardo Rebelato Lopes de Oliveira

 

Representante dos Técnicos Administra�vos em Educação

Dr.a Thaysa Paschoalin

 

Representante dos pós-graduandos

Mariana Silva e Silva de Oliveira 

 

Representante do corpo discente

Matheus Oliveira da Rocha Coêlho 

Documento assinado eletronicamente por Ronaldo de Carvalho Araujo, Chefe de Departamento, em 05/11/2020, às 10:52, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Manoel de Arcisio Miranda Filho, Chefe de Disciplina, em 05/11/2020, às 11:48, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Raquel Santos Marques de Carvalho, Docente, em 05/11/2020, às 12:02, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Bap�sta de Freitas, Docente, em 05/11/2020, às 12:39, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Andre de Souza Mecawi, Docente, em 05/11/2020, às 14:07, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Karin do Amaral Riske, Vice-Chefe de Departamento, em 05/11/2020, às 14:32, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Danilo Roman Campos, Chefe de Disciplina, em 05/11/2020, às 18:42, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Thaysa Paschoalin, Biomédica, em 06/11/2020, às 17:35, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Rebelato Lopes de Oliveira, Docente, em 10/11/2020, às 11:00, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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