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ANTES DO EXPEDIENTE 

Foi realizada a cerimônia do Prêmio Unesp de Teses. Discursaram representantes da UNESP e do Banco 
Santander. Os vencedores, as menções honrosas e os orientadores foram nomeados e aplaudidos. 

 

EXPEDIENTE 

1. Foram aprovadas atas de reuniões anteriores. 

2. Não houve nenhuma comunicação da presidência. 

3. Comunicações dos conselheiros: 

• O professor Fábio Ocada registrou e lamentou a perseguição movida pelo diretor da Unidade de Marília 
contra o professor Henrique Tahan Novaes, presidente da subseção sindical da Adunesp daquele 
campus. 

• A Pró-reitora de Graduação, professora Gladis Massi-Clagliari, fez uma rápida análise do desempenho da 
UNESP no Enade, que foi positivo, segundo ela. 

• A Pró-reitora de Pós-Graduação, professora Telma Teresinha Berchelli, noticiou sobre os editais de 
bolsas da CAPES e comentou sobre fusões de Programas de Pós-Graduação já realizadas e em curso.  

• A professora Maria Encarnação Beltrão Espósito, presidente da CPA, lembrou que o recebimento das 
planilhas dos departamentos estava previsto para até 30 de novembro e noticiou a realização do III 
Seminário de Avaliação, a realizar-se no dia 09 de dezembro. 

• O professor Marcelo Fossey, presidente da CCD, informou que os pedidos de professores substitutos 
serão feitos pelo sistema novo e agradeceu a equipe. 

 

ORDEM DO DIA 

1. Alteração do Planejamento Departamental 

A discussão havia sido iniciada em reuniões anteriores e foi retomada. 

O Conselho deliberou, com 2 (dois) votos favoráveis, 19 (dezenove) votos contrários e 1 (uma) 
abstenção, de um total de 22 (vinte e dois) votantes, rejeitar a retirada de pauta. 

Foi lembrado que houve uma reunião sobre o assunto em que participaram conselheiros do Chapão da 
Adunesp e a professora Maria Encarnação, no dia 28 de outubro, em que se buscou construir um consenso 
sobre o assunto. Embora os esforços, isso não ocorreu integralmente. 

Os conselheiros que defendiam mudanças substantivas no cronograma insistiram que sua motivação 
partia de uma constatação essencial: a pandemia nos tem colocado uma situação não apenas de incerteza, mas 
de brutal excepcionalidade. É verdade que qualquer planejamento é realizado em situações de incerteza. No 
entanto, a ausência de gestão eficaz da crise sanitária nos níveis nacional e regionais e a insustentabilidade 
institucional por que passamos configuram um cenário não apenas de incerteza, mas de calamidade e de 
absurdo. Negar isso e manter os cronogramas aprovados seria um desrespeito aos departamentos e uma 
desvalorização do próprio processo de planejamento / avaliação. 

Foi proposto, então, que fosse feita a meta-avaliação do processo de planejamento (já aprovada na 
reunião anterior), juntamente com uma análise de conjuntura atualizada da situação da pandemia, ambas no 
primeiro trimestre de 2021, quando serão rediscutidos e readequados os procedimentos e os cronogramas dos 
planejamentos departamentais futuros. 

A nova proposta de redação ficou como segue: “Que, com a meta-avaliação do processo de 
planejamento e com a análise de conjuntura atualizada da situação da pandemia, sejam rediscutidos e 
readequados os procedimentos e os cronogramas dos planejamentos departamentais dos períodos futuros”. A 
professora Maria Encarnação propôs a reformulação da redação apresentada, como segue: “Que, com a meta-
avaliação do processo de planejamento e com a análise de conjuntura atualizada da situação da pandemia, 
sejam rediscutidos e readequados os procedimentos e os cronogramas dos planejamentos departamentais dos 
períodos futuros, a partir de 2022”.  



Após ampla discussão, o Conselho deliberou, com 09 (nove) votos favoráveis, 12 (doze) votos contrários 
e 1 (uma) abstenção, de um total de 22 (vinte e dois) votantes, rejeitar a redação apresentada pela professora 
Maria Encarnação, ficando assim aprovada a redação apresentada pelos conselheiros eleitos pelo Chapão, qual 
seja: “Que, com a meta-avaliação do processo de planejamento e com a análise de conjuntura atualizada da 
situação da pandemia, sejam rediscutidos e readequados os procedimentos e os cronogramas dos 
planejamentos departamentais dos períodos futuros”. 

Numa visão de conjunto, segue o que foi aprovado sobre o assunto nas duas reuniões: 

• Que os departamentos que já entregaram seu planejamento para o biênio 2020-2021 ou que 
entregarem até 30 de novembro de 2020, terão oportunidade de revisar pesos e metas, no primeiro 
trimestre de 2021.  

• Que os departamentos que, até 30 de novembro de 2020, não tiverem concluído seu planejamento 
poderão fazê-lo, caso desejarem, até março de 2021.  

• Que juntamente com a revisão e ou conclusão dessa etapa de planejamento seja avaliado o próprio 
processo de planejamento, indicando deficiências e possibilidades de melhoria. 

• Que, com a meta-avaliação do processo de planejamento e com a análise de conjuntura atualizada da 
situação da pandemia, sejam rediscutidos e readequados os procedimentos e os cronogramas dos 
planejamentos departamentais dos períodos futuros. 

 

2. Minuta de Resolução sobre a Política de acesso aberto à produção intelectual da Unesp.  

Não foi destacado. Aprovado. (O assunto já havia sido apresentado em reunião anterior.) 

 

3. Minuta de Resolução que dispõe sobre a regulamentação da atribuição de Certificado de 
Competências Internacionais e Interculturais.  

O destaque foi pedido pelo Professor João Cláudio, que apresenta diversas dúvidas e indica pontos de 
preocupação. O professor José Celso, da Arex, que foi convidado para participar da reunião, buscou esclarecer as 
dúvidas levantadas.  

A matéria foi aprovada por unanimidade. 

 

4. Minuta de Resolução que dispõe sobre a regulamentação dos processos de Mobilidade Virtual. 

Não foi destacado. Aprovado. 

 

5. Reestruturação curricular do Curso de Geografia, do câmpus de Rio Claro.  

Não foi destacado. Aprovado. 

 

6. Reestruturação do Curso de Pedagogia a distância, do Ibilce/IEP3. 

Não foi destacado. Aprovado. 

 

7. Transferências de disciplinas, entre unidades e departamentos de Botucatu. 

Não foi destacado. Aprovado. 

 

8. Acordo de Cooperação entre a Unesp e a Usina de Talentos, Treinamento e Desenvolvimento 
Profissional Ltda. ME.  

Destacado pelo professor Maurício Delamaro, que colocou em dúvida a pertinência de algumas 
obrigações assumidas pela UNESP no acordo. Após esclarecimentos e discussões, a matéria foi aprovada por 
unanimidade. 

 

9. Anexo I ao Acordo de Cooperação entre a Unesp e a University of Saskatchewan (USask), Canadá.  

Destacado pelo professor João Cláudio, que encaminhou contrário ao acordo neste momento, devido às 
dificuldades relacionadas à pandemia. Com a discussão e os esclarecimentos que se seguiram, o conselheiro 
retirou seu encaminhamento contrário. A matéria foi aprovada por unanimidade. 


