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Às catorze horas do dia dois de junho de dois mil e vinte realizou-se, por videoconferência, a 217.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, Clovis R. Nakaie, Danilo Roman Campos, Eduardo Rebelato Lopes de Oliveira, Jane Zveiter de Moraes, João Bosco Pesquero,
Manoel de Arcisio Miranda Filho, Marcelo Bap�sta de Freitas, Maria Aparecida Juliano, 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�ficou ausência: Prof.
Vitor Marcelo S. B. B. de Oliveira. O Prof. Ronaldo iniciou a reunião pelos informes. Informes sobre as Reuniões da Congregação e Reuniões do
CONSU: o Prof. Clovis informou que nas reuniões do CONSU explanaram sobre a comissão do Hospital São Paulo contra a COVID-19 e discu�ram
sobre a possibilidade de iniciar o ensino à distância nos cursos de graduação. Informes gerais: o Prof. Ronaldo informou que no dia 09/03/2020,
as discentes Mariana Silva e Silva de Oliveira e Thaís Alves da Silva foram eleitas como representante dos estudantes de pós-graduação e
suplente, respec�vamente, e o discente Matheus Oliveira da Rocha Coêlho foi eleito representante dos estudantes de graduação no Conselho
do Departamento para o mandato de 09/03/2020 a 09/03/2021. Funcionamento do Hospital Universitário 2 (HU II): o Prof. Ronaldo informou
que os vários andares do HU II estão ocupados com atendimentos, mas existe o desafio de manter o distanciamento mínimo em áreas comuns
como recepção e elevadores. Aprovação da ata da reunião do conselho de 12/02/2020: a ata da reunião anterior foi aprovada pelo Conselho.
Análise de concessão do �tulo Professor Sênior – Prof. Jair Ribeiro Chagas: o Prof. Danilo apresentou a proposta para concessão do �tulo de
Professor Sênior ao Prof. Jair, que foi aprovada pelo Conselho do Departamento. Caso seja necessário, o Prof. João Bosco se comprometeu a
disponibilizar um espaço de escritório em seu laboratório para o Prof. Jair. A Prof.ª Jane sugeriu adequação das regras da Comissão de Espaço
para incorporar essa nova classe de docente que, em princípio, tem as mesmas prerroga�vas do Professor Afiliado. Paralisação e aulas à
distância: o Prof. Danilo informou que na próxima reunião do Conselho de Graduação será elaborada uma proposta para início do ensino
remoto, A�vidades Domiciliares Especiais (ADEs), dentro das seguintes possibilidades: reposição de 100%, 85% ou 75% da carga horária. Serão
discu�das as a�vidades avalia�vas e se o início das aulas ocorrerá no final de junho ou começo de agosto. Demonstraram que, caso se opte por
100% de reposição da carga horária, o calendário só será normalizado apenas em 2022; com reposição de 75% da carga horária, a normalização
ocorrerá ainda no ano de 2021. O Prof. Manoel comentou que existe grande preocupação a respeito do acesso dos estudantes ao ensino
remoto. A Prof.ª Jane ques�onou a posição do Departamento neste assunto específico para que ela, o Prof. Clovis e a Prof.ª Maria possam
opinar a respeito na próxima reunião do CONSU. O posicionamento majoritário das Unidades Curriculares (UC) de Bio�sica é de redução da
carga horária para 75%, mas para cada curso deverá ocorrer uma discussão e uma resolução específica. UC de Fisiologia e Bio�sica para o Curso
Médico – documentos Prof. Julio: o Prof. Julio enviou carta ao Conselho para discu�r a possível separação das UC de Fisiologia e Bio�sica com a
criação de uma Unidade Curricular exclusiva de Bio�sica, elencando diversos aspectos desfavoráveis para a manutenção dessas disciplinas numa
mesma UC. A Prof.ª Jane sugeriu que esta discussão seja feita por todos os docentes da Bio�sica para posterior aprovação pelo Conselho. O
Prof. Ronaldo se pron�ficou a convocar uma reunião com o corpo docente para discussão do assunto. Mudança de espaço �sico no CTCMOL -
Prof. Sang: o Prof. Ronaldo informou que os proprietários do terreno em que se localiza o Centro de Terapia Celular e Molecular (CTCMOL)
concordaram em vender o imóvel, entretanto, não existe verba para aquisição do imóvel, nem tampouco possibilidade de desapropriação.
Segundo a Diretoria do Campus São Paulo, os laboratórios localizados naquele endereço têm um prazo para realizar a mudança para outro
espaço. Após ouvir a proposta da Diretoria para alocação defini�va desses laboratórios, o Prof. Ronaldo, se necessário, irá solicitar à Comissão
de Espaço um parecer a respeito da possibilidade de disponibilizar uma área do Departamento para acomodação do grupo de pesquisa do Prof.
Sang. Eleições para a chefia do Departamento e representante dos TAE: o Prof. Ronaldo informou sobre a necessidade da realização de eleição
para representante dos TAE e chefia do Departamento visto o término do mandato atual. O Conselho do Departamento deliberou que as
eleições sejam realizadas de maneira remota, a fim de que sejam cumpridos a renovação dos prazos dos mandatos. O Prof. Ronaldo encerrou a
reunião às 15:45h. 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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