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Esta foi a primeira reunião da nova administração da Reitoria, portanto, foram feitas muitas apresentações de 

pessoal. Nesta reunião e na de março, serão feitas apresentações dos planos das Pró-Reitorias e das comissões 

assessoras. 

 

PALAVRA DOS MEMBROS 

1) Profa. Maysa Furlan: apresentou os Pró-Reitores e membros de comissões assessoras. Comentou que o 

CEPE não pode ficar sem representação discente e que buscará reparar esta falta.  

2) Profa. Célia Giachetti (PROGRAD): apresentou a equipe e comentou alguns desafios acadêmicos da 

UNESP. O plano de ação da PROGRAD focará na excelência acadêmica. Neste momento de pandemia, a 

PROGRAD busca dar suporte à comunidade para o melhor desenvolvimento do ensino remoto. Também tenta 

fazer um diagnóstico do ensino remoto para saber quantos alunos participaram das ações de ensino e como foi 

o desempenho acadêmico. As informações disponíveis no momento são limitadas ao número de chips de celular 

(distribuídos de forma irregular entre as unidades) e às extensões dos contratos de docentes substitutos. 74% 

das disciplinas do 1o semestre/2020 e 34% das do 2o/2020 foram concluídas. Na área da saúde, os estágios foram 

retomados. A PROGRAD e o COMITÊ COVID CENTRAL (CCC) irão procurar os Diretores de unidades para 

discutir ações conjuntas. Questionada pelo prof. Marcelo Hott, a profa. Célia informou que a PROGRAD está 

preocupada com a falta de equipamentos de informática para os alunos em condições de vulnerabilidade e que 

estão estudando ações para minimizar este problema (aquisição ou aluguel de hardware). O prof. Sérgio 

Romagnolo comentou que foi feita ampla pesquisa junto aos alunos do Instituto de Artes para avaliar as 

condições de vida e a saúde mental dos alunos ao longo da pandemia e que poderia colocar os resultados à 

disposição da PROGRAD para colaborar na tomada de decisões ou mesmo para expandir esta pesquisa para a 

UNESP toda. A profa. Célia informou que conhece a pesquisa e que está em contato com o CCC para avaliar 

como lidar com estas questões.  

2) Prof. Raul Guimarães (PROEX): as ações das administrações passadas permitiram que a extensão na Unesp 

esteja institucionalizada, não somente quanto aos instrumentos para gerir as ações de extensão (SISPROEX), 

mas também quanto à filosofia da extensão, que não pode ser dissociada do ensino e da pesquisa. Será feita uma 

reunião conjunta da CCEC e da CCG para discutir a creditação da extensão nos cursos de graduação. Estamos 

atrasados nesta matéria. O prof. Fábio Ocada questionou a forma hipertrofiada como as atividades de pesquisa 

são avaliadas na UNESP e que é necessário reequilibrar o tripé ensino, pesquisa e extensão, mas tem a 

preocupação de que isto tenderá a sobrecarregar ainda mais os docentes. O prof. Raul afirmou que a creditação 

da extensão é uma boa oportunidade para reequilibrar as atividades.  



3) Prof. Fábio Ocada (representante docente): questionou a solicitação de relatórios anuais de atividades para 

algumas categorias neste momento de pandemia. O prof. Dionízio Pasquarelli (Presidente da CPA) informou 

que a intenção da nova gestão da CPA não será punitiva, mas que é necessário manter um registro das atividades 

docentes para dar suporte à avaliação institucional.  

4)  Prof. Marcelo Hott (representante docente): retomou o questionamento à CPA, afirmando que suas ações 

passaram ao largo do CEPE no que diz respeito ao rebaixamento dos regimes de trabalho.  

5) Prof. Fernando Marafão: não acha justo exigir que um docente seja membro de um programa de pós-

graduação no contexto da avaliação departamental, pois o departamento não é o responsável pelo programa. 

6) Prof. Sérgio Romagnolo (representante docente): na sua visão, a CPA deveria ser uma comissão assessora 

do CEPE e não do reitor.  

7) Profa. Berenice Damasceno (representante docente): sugeriu a criação de um memorial das vítimas de 

COVID 19 ligadas à UNESP. 

8) Prof. Marcelo Fossey (Presidente da CCD): os critérios de distribuição de cargos de professores substitutos 

serão rediscutidos e espera que a próxima distribuição em outubro já seja feita nos novos moldes. 

 

ORDEM DO DIA 

 

ITEM 2: Indicação de um membro docente da área de humanidades para a CCD em substituição ao prof. 

Raul Guimarães. Foi indicada a profa. Ana Elisa Perico. 

 

ITEM 3: Prorrogação da entrega de documentos de adequação das unidades complementares à nova 

legislação da UNESP. De acordo com a profa. Maysa, algumas unidades estão com dificuldade em se adequar, 

o que foi agravado pela pandemia. De acordo com o pesquisador Sérgio Batlouni, as unidades complementares 

não têm estrutura administrativa, de modo que o processo de adequação depende muito dos docentes e 

pesquisadores nelas alocados. A adequação foi prorrogada por um ano. 

 

ITEM 7: Transferência da docente Deise Aparecida Peralta da FEIS para a FCAV. A Congregação da 

FEIS exigiu que houvesse reposição imediata da vaga em RTC, com realização de concurso e contratação do 

docente simultaneamente à transferência, o que o CEPE não pode garantir e LC 173/2020 não permite até 

31/12/2021 (Obs.: A Adunesp tem ação na justiça questionando a aplicabilidade desta lei sobre as 

universidades estaduais paulistas). Neste sentido, a FEIS será consultada se aceita um prof. substituto até que 

a situação de contratações se normalize. A MATÉRIA FOI RETIRADA DE PAUTA.  

 

Era o que tínhamos. 

 

João Cláudio (IBILCE/Rio Preto), pelo Chapão. 


