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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 235.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO 
DEPARTAMENTO DE BIOFÍSICA

 

Às catorze horas do dia três de novembro de dois mil e vinte e dois realizou-se, por videoconferência, a 235.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 Ryuichi Nakaie, Danilo Roman Campos, Eduardo Rebelato Lopes de Oliveira, João Bosco Pesquero, Karin do Amaral
Riske, Raquel Santos Marques de Carvalho, Sang Won Han e Vitor Marcelo Silveira B.B. Oliveira, do pós-graduando Rafael Ricardo Madrid
Mar�nez e do técnico administra�vo em educação Alexandre Budu. Jus�ficaram ausência: Profs. Emerson Rodrigo da Silva e Maria Aparecida
Juliano. O Prof. Ronaldo iniciou a reunião pelos informes. Informes do CONSU: o Prof. Clovis informou que a UNIFESP enviou o�cio ao Ministério
da Educação (MEC) solicitando a permanência da vice-reitora até o final do mandato. Informou, também, sobre os seguintes assuntos: melhora
da colocação da UNIFESP no ranking de avaliação das universidades; resolução do uso de máscaras e, formação de comissão para eleição do
diretor da Escola Paulista de Medicina (EPM). Informes das Chefias de Disciplinas do Departamento de Bio�sica: os Profs. Danilo, Eduardo e
Raquel falaram sobre a necessidade de aprovação prévia de a�vidades de extensão para cadastramento posterior na Pasta Verde e sobre a
possibilidade de unificar Unidades Curriculares (UCs) para execução de uma mesma a�vidade de extensão, compreendendo 10% do tempo total
das UCs. Curso de Inverno do Departamento de Bio�sica: o Prof. André comentou sobre o sucesso do Curso de Inverno, que atraiu alunos de
iniciação cien�fica para os grupos de pesquisa do Departamento de Bio�sica e propôs que o Curso de Inverno se tornasse uma a�vidade de
extensão regular, com indicação de duplas de professores responsáveis a cada ano. Um dos professores seria remanescente do ano anterior e
um professor seria novo. O Prof. Alexandre se voluntariou para organizar o Curso em 2023 e o Departamento sugeriu que a Prof.ª Melina
também par�cipasse da organização. O Prof. Clovis parabenizou os organizadores. Solicitação de aprovação de pedido de licença ao Prof. André
para compra de produtos químicos controlados – aprovação ad referendum Prof. Ronaldo – Processo SEI 23089.026036/2022-18: o Conselho do
Departamento de Bio�sica aprovou o pedido de licença do Prof. André para compra de produtos químicos controlados. Eleição para
representante dos professores associados no Conselho do Departamento de Bio�sica – recondução da Prof.ª Dr.ª Raquel como representante: o
Prof. Ronaldo parabenizou a Prof.ª Raquel pela eleição como representante dos Professores Associados. O resultado da eleição foi divulgado em
20/09/2022 para o mandato de 16/10/2022 a 16/10/2024. Recesso de final de ano: o Conselho do Departamento decidiu optar pela suspensão
das a�vidades entre o período de 19 a 30/12/2022, de acordo com o comunicado conjunto PROPESSOAS e PROGRAD. Indicação de nomes para
o Comitê de Avaliação de Professor Titular - Prof. Ronaldo: o Prof. Ronaldo solicitou aos membros do Conselho do Departamento que
indicassem nomes externos à comunidade UNIFESP para par�ciparem de sua banca de avaliação para Professor Titular. Propostas da Comissão
de Espaço para as demandas de espaço da Prof.ª Melina e Prof. Marcelo de Freitas: a Prof.ª Karin apresentou as sugestões da Comissão de
Espaço para as demandas e explicou as regras para cessão de espaço no Departamento de Bio�sica. Após discussão, o Conselho do
Departamento decidiu que a Prof.ª Melina terá a sala do 1.º andar do INFAR onde, atualmente, encontra-se o Prof. Alexandre, e ele se mudará
para o salão de 14 m2 onde estão lotados os técnicos do Prof. Clovis. Além disso, o Prof. Clovis cederá a sala, onde atualmente ficam as
balanças, para o Prof. Alexandre. As opções para acomodar o Prof. Marcelo de Freitas serão discu�das pela Comissão de Espaço com os Profs.
Danilo e Eduardo, e incluem a possibilidade de mudança da sala de experimentação animal para o 2.º andar do Edi�cio de Ciências Biomédicas
(ECB). A reunião foi encerrada às 15:28h. Eu, Alexandre Budu, técnico administra�vo 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

Dr. João Bosco Pesquero

Dr.ª Maria Aparecida Juliano (ausente)

Dr. Sang Won Han                       

 

Chefe da Disciplina de Bio�sica

Dr. Eduardo Rebelato Lopes de Oliveira

 

Chefe da Disciplina de Físico-Química

Dr. Danilo Roman Campos
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Representantes dos Professores Associados

Dr.a Raquel Santos Marques de Carvalho

Dr. Vitor Marcelo Silveira B.B. Oliveira

 

Representantes dos Professores Adjuntos

Dr. André de Souza Mecawi

Dr. Emerson Rodrigo da Silva (ausente)

 

Representante dos Técnicos Administra�vos em Educação

Dr. Alexandre Budu

 

Representante dos pós-graduandos

Rafael Ricardo Madrid Mar�nez

 

Representante dos graduandos

Lucas de Andrade (ausente)

Documento assinado eletronicamente por Ronaldo de Carvalho Araujo, Chefe de Departamento, em 09/11/2022, às 11:52, 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 Joao Bosco Pesquero, Docente, em 09/11/2022, às 11:54, 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 09/11/2022, 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 Alexandre Budu, Biólogo, em 09/11/2022, às 12:03, 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 09/11/2022, às 12:04, 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 09/11/2022, às 12:06, 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 Emerson Rodrigo da Silva, Docente, em 09/11/2022, às 12:08, 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 Clovis Ryuichi Nakaie, Docente, em 09/11/2022, às 12:34, 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 Vitor Marcelo Silveira Bueno Brandao de Oliveira, Docente, em 09/11/2022, às 14:54, 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 Sang Won Han, Docente, em 09/11/2022, às 17:16, 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 11/11/2022, às 09:14, 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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Referência: Processo nº 23089.011055/2021-51 SEI nº 1373168


