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Às catorze horas do dia dez de dezembro de dois mil e vinte realizou-se, por videoconferência, a 223.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, Manoel de Arcisio Miranda Filho, Maria Aparecida Juliano,
Raquel Santos Marques de Carvalho, Sang Won Han, 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, Karin do
Amaral Riske e Marcelo Bap�sta de Freitas. O Prof. Ronaldo iniciou a reunião pelos informes. Informes das Chefias de Disciplina: os Profs.
Manoel e Eduardo informaram que o 1.º semestre das Unidades Curriculares (UC) de Bio�sica está em fase de finalização e estão iniciando o 2.º
semestre de 2020 com as aulas remotas transcorrendo normalmente. O Prof. Ronaldo agradeceu ao Prof. Eduardo pelo empenho em coordenar
a UC de Fisiologia e Bio�sica para o curso de Medicina. O Prof. Danilo encaminhou a lista com os nomes de equipamentos para possível doação
daqueles re�dos na Receita Federal para serem u�lizados em aulas prá�cas. O Prof. Ronaldo comentou sobre as reuniões com as chapas 1 e 2 e
lembrou que nos dias 17 e 18 ocorrerá a eleição para reitor e vice-reitor da ins�tuição. Avaliação de documentação de estágio probatório de 12
meses do Prof. Rodrigo Cesar Rorato: os documentos referentes ao estágio probatório de 12 meses do referido docente foram avaliados e o
Conselho, por unanimidade, recomendou a sua aprovação à Comissão de Avaliação de Estágio Probatório Docente (CAEP). Todos os
colaboradores e colegas de trabalho do Prof. Rodrigo elogiaram bastante sua postura em aulas e a qualidade de seu trabalho de pesquisa.
Discussão sobre o espelhamento das disciplinas obrigatórias no curso de Biomedicina: o Prof. Danilo informou que as Disciplinas do
Departamento de Bio�sica serão oferecidas ao curso de Biomedicina tanto no 1.o como no 2.o semestre de 2021, com consequente aumento da
carga horária aos docentes, uma vez que este curso é semestral. Em um primeiro momento, o espelhamento irá ocorrer de forma experimental,
mas a tendência é que ao longo dos anos o curso seja oferecido nos 1.º e 2.º semestres de forma permanente. O Prof. Danilo ressaltou que este
espelhamento irá ocorrer apenas no curso de Biomedicina. O Conselho do Departamento aprovou a implementação do espelhamento das UCs
do Departamento de Bio�sica no curso de Biomedicina de maneira experimental para o ano de 2021. Solicitação de anuência do Conselho do
Departamento ao Projeto de Pesquisa do Prof. André com financiamento internacional da The Royal Society (Reino Unido): o Prof. André
explicou que, após uma série de intercorrências, conseguiu as assinaturas necessárias para transferência do referido financiamento da The
Royal Society para a University of Bristol. Entretanto, ainda é necessário cumprir uma série de etapas internas para que os recursos sejam
transferidos para a FapUnifesp. O Conselho do Departamento parabenizou o Prof. André pela aprovação do financiamento e deu anuência ao
Projeto de Pesquisa. Avaliação das aulas a distância: o Prof. Ronaldo informou que o MEC liberou uma nota aprovando as aulas remotas até o
fim da pandemia. As aulas remotas foram bem avaliadas por estudantes e docentes, mas seria importante realizar as avaliações com aplicação
de notas ao invés de conceitos. Além disso, a flexibilização de aulas, avaliações e conteúdo foi prejudicial para o desempenho dos estudantes
nas a�vidades. Foi sugerido que o Departamento de Bio�sica se posicione quanto aos pontos levantados na Câmara de Graduação. Mudança do
CTCMol: o Prof. Ronaldo informou que o grupo de pesquisa do Prof. Sang será alocado em uma área de 100 m2 em um edi�cio da Diretoria do
Campus São Paulo. A mudança está prevista para agosto de 2021. Alocação do equipamento MALDI-TOF sob responsabilidade da Prof.a Maria: a
Prof.a Maria ques�onou sobre a alocação do equipamento mul�usuário MALDI-TOF adquirido com verba FINEP que se encontra no momento
no prédio do CTCMol. O Prof. Ronaldo entrará em contato com a Diretoria de Campus para definição do assunto. Armário do 2.º andar do ECB:
o Prof. Ronaldo informou que o armário que pertencia à Prof.a Alice está disponível e deve ser re�rado do 2.º andar do ECB. Recesso do final de
ano e férias de janeiro e julho: o Prof. Ronaldo solicitou que pelo menos uma das chefias esteja presente durante o período de recesso para
assinatura de documentos. O Prof. Ronaldo encerrou a reunião às 15:25h. Eu, Thaysa Paschoalin, técnica administra�va em educação, lavrei
esta ata que foi conferida pelos membros presentes e oficializada com as assinaturas abaixo.
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