Ata
Em 28 de Junho de 2021, às 13h30, o Conselho Deliberativo do Instituto de Estudos
Avançados e Convergentes- IEAC da Unifesp, reuniu-se por webconferência, pelo link
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ieac. Estiveram presentes os professores,
Alexey Dodsworth, Amália Covic, André Roncaglia de Carvalho, Andréa Aurélio Borges,
Fernando Atique, Guilherme Ary Plonski, Horácio Yanasse, Ivo da Silva Júnior, Luciana
Massaro Onusic, Marcos Cezar de Freitas, Maria Elizete Kunkel, Maria Lucia Formigoni,
Mario Vitor Santos, Marta Raquel Colabone, Renato Janine Ribeiro, Ronaldo
Christofoletti e Simone Georges El Khouri Miraglia. De início, como informe, o
professor Ivo relatou os webinários realizados desde o início de 2021. Na sequência,
colocou para discussão temas para futuros webinários. As sugestões foram: impactos
da pandemia do covid19 sob diversos aspectos (econômicos, emocionais, físicos, etc.);
informação científica, fake news x censura; ciência x tecnologia x sociedade (como a
ciência e tecnologia podem influenciar na sociedade a respeito de emprego, qualidade
de vida, etc); consequências do avanço da tecnologia e perda de empregos, o que
pode ser feito para que os empregos possam ser mantidos; aspecto social dos avanços
científicos e como diferentes áreas da UNIFESP podem se unir em torno da questão da
sustentabilidade; prosperidade inclusiva (cuidadonia) (economia que gere empregos,
mas que gera igualmente cuidados, remodelagem do sistema econômico e também da
hierarquia de valores que há no mercado de trabalho). Neste tema, a professora
Amália Covic demonstrou interesse em participar, juntamente com o prof. André
Roncaglia. O professor Renato sugeriu que a diretoria convide as pessoas, tendo
proatividade nesses assuntos e que possam ser formados grupos a partir das temáticas
a serem investidas. A professora Maria Lucia sugeriu que sejam agendadas reuniões de
acordo com o tema escolhido por cada participante e que possa ser colocada no site
do IEAC ao lado do nome de cada membro do CD, a área de trabalho e interesse de
cada membro. O professor Ivo sugeriu que os membros que quisessem tomar a
iniciativa de iniciar um grupo, ministrando minicursos, webinários etc, teriam todo
apoio para as atividades. Em seguida, tratou-se da estruturação dos Polos. O prof. Ivo
comentou os temas que o Polo Guarulhos definiu para a sua atuação, que visam, em
sua amplitude, permitir a convergência das áreas deste campus. O prof. Marcos Cezar
comentou sobre o primeiro webinário do Polo Guarulhos, tema e proposta do evento,
dentro de uma das linhas de atuação recém-criadas. Em seguida, o prof. Ivo comentou
os temas de atuação previstos para o Polo São Paulo e a reunião com os docentes que
estava sendo organizada pelas professoras Regina e Alba. A respeito dos outros Polos,
o prof. comentou que começou a conversar com os coordenadores, em particular com
o prof. André, de Osasco. O professor Horácio e a professora Simone comentaram que
necessitam de uma orientação maior sobre como agir com os polos, precisam de mais
explicações e detalhamentos sobre o que fazer e como fazer. Na sequência, houve a
aprovação da ata da reunião de 02/12/2020, com quatro abstenções, condicionada à
correção do nome da professora Simone. Por fim, tratou-se da eleição a representação
discente, cujo mandato venceria em primeiro de setembro. Em não havendo demais
temas, o professor Ivo encerrou a reunião. Eu, Tamyres Barbosa, redigi esta ata.

