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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO DA EFLCH-1 

UNIFESP. 2 

Ao primeiro dia do mês de abril de 2019, às 9 horas, reuniu-se a Câmara de Graduação da 3 

EFLCH-Unifesp, por convocação de sua presidenta, professora Marina Soler. Presentes: 4 

Representantes docentes: Alexandre Godoy (História), Lucila Pesce (Pedagogia), Pedro Marques 5 

(Letras Português), José Hamilton (Letras Francês), Marcos Rufino (Ciências Sociais), Marina 6 

Soler (História da Arte), Neide Elias (Letras – Espanhol), Rodrigo Ribeiro (Ciências Sociais). 7 

Representante discente: Carlos Alberto. Representante TAE: Elaine Pires. Convidado: João 8 

Kogawa – Letras Português. Justificaram ausência os seguintes membros docentes: Érico Nogueira 9 

(Letras Francês) e Sueli Fidalgo (Letras Inglês). I. Pauta: I. Informes; II. Ordem do dia: 1. 10 

Aprovação das atas das reuniões de 25/02/2019 e 18/03/2019; 2. Processos Discentes; 3. 11 

Retornos para Comissão de Coordenadoria de Avaliação; 4. Mudança do NDE do curso de 12 

Filosofia; 5. Comissão eleitoral; 6. Calendário eleitoral; 7. Extinção dos DCs Fixos - 13 

planejamento das discussões; 8. Dia Aberto; 9. Indicação de Representante para compor o 14 

CLAA; 10. Retornos sobre proficiência para alunos refugiados. A vice-presidenta da Câmara 15 

de Graduação, Marina Soler, iniciou a reunião às 9h30min. II. Ordem do dia: 1. Aprovação das 16 

atas das reuniões de 25/02/2019 e 18/03/2019: João Kogawa indicou duas correções na ata de 17 

18/03, primeiro: que corrigissem Kogawa, pois foi escrito com C ao invés de K, segundo: no 18 

timbre da ata a palavra “universidade” foi escrita sem a letra “r”. As atas foram aprovadas. 2. 19 

Processos Discentes: Foram analisados e deferidos os processos discentes como segue: 20 

015085/2019-11 - Mat. 76793 – Alessandra Aparecida Testa (Ampliação do prazo de 21 

integralização - dois semestres); 015054/2019-61 - Mat. 123094 – Clayton Carvalho de Souza 22 

(Reversão de perda de vaga - ABI); 015070/2019-53 – Mat. 123096 – Dayane Cavalcante 23 

Aparecido (Reversão de perda de vaga - ABI); 015081/2019-33 - Mat. 93257 – Fábio Melo 24 

Barbosa (Trancamento especial de matrícula); 015068/2019-84 - Mat. 69020 – Keila Cristina 25 

Pereira ribeiro (Reversão de perda de vaga e prorrogação de prazo de integralização). Foi 26 

analisado e indeferido o seguinte processo discente: 015006/2019-72 - Mat. 85973 – Maria Thalita 27 

Merighe (Reversão de perda de vaga - ABI). 3. Retornos para Comissão de Coordenadoria de 28 

Avaliação: o objetivo da comissão era discutir a implementação sistemática de avaliação de UCs 29 

com os estudantes, estabelecendo esta rotina na cultura institucional. 4. Mudança do NDE do 30 

curso de Filosofia: Marina informou que o docente Marcelo Carvalho seria o novo membro do 31 

NDE de Filosofia em substituição ao docente Edson Teles. Todos aprovaram. 5. Comissão 32 

eleitoral: João Kogawa e Lídia Martins foram escolhidos para compor a comissão eleitoral para a 33 

escolha da nova presidência e vice-presidência da Câmara de Graduação. Marina sugeriu que 34 

utilizassem o edital anterior com as modificações necessárias. 6. Calendário eleitoral: Marina 35 

levou uma proposta de calendário com início em julho, mas, após análise, decidiram que seria 36 

melhor antecipar para Junho, considerando que em Julho muitos coordenadores estariam em 37 

período de férias. Desta maneira ficaram definidas as seguintes datas: 03 a 24/06/2019: Período 38 

para inscrições; 25/06/2019: Resultado das inscrições; 01/07/2019: Votação e apuração; 39 

02/07/2019: Divulgação do resultado; 04/07/2019: Envio do resultado para a Congregação. 7. 40 

Extinção dos DCs Fixos - planejamento das discussões: Marina informou que a reunião na 41 

Reitoria, ocorrida no dia 28/03, contaria com a presença da presidência da Câmara, da diretora 42 

acadêmica Magali, da pró-reitora de Graduação, da CPAP e da SAG, mas que ela havia convocado 43 

todos os membros da Câmara, pois considerava que o tema era muito complexo e necessitava da 44 

presença de todos. Seria necessário discutir na Câmara como seria feita a mudança em cada curso. 45 

Inicialmente os cursos de Pedagogia e História, que já haviam definido as alterações que seriam 46 

realizadas, fariam as alterações em seus PPCs. Mas, no decorrer do debate, Alexandre considerou 47 

que talvez História aguardasse um pouco mais, já que havia necessidade de realizar outras 48 

alterações como a curricularização da extensão, por exemplo, e o tempo que tinham não seria 49 

suficiente. Marina mencionou uma UC introdutória que História da Arte pretendia utilizar para 50 



           Fls. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

 

A T A  

2 

substituir Leitura e Interpretação de Textos Clássicos, disse que ainda estavam pensando o que 51 

seria feito em relação à Filosofia Geral. Os coordenadores de Ciências Sociais informaram que 52 

ainda não haviam levado o tema para debate em seus departamentos e que o fariam na próxima 53 

reunião de curso. Foi agendada uma reunião extraordinária da Câmara de Graduação para o dia 54 

22/04 com o intuito de debater este tema. 8. Dia Aberto: Hamilton teria reunião com os 55 

monitores. Ficou definido que cada curso faria os certificados de seus monitores. Lucila e Patrícia 56 

ficaram responsáveis por levantar todas as necessidades de salas e recursos de cada curso e 57 

encaminhar. Marina informou que enviou a programação do evento para a Direção Acadêmica. 9. 58 

Indicação de Representante para compor o CLAA: O docente indicado não precisava ser 59 

membro da Câmara, e como História era o único curso que tinha PET, esperava-se que o docente 60 

indicado fosse do departamento de História. Alexandre informou que a indicação ainda não foi 61 

discutida no departamento, mas que ele encaminharia. Marina solicitou que ele trouxesse o 62 

retorno na próxima reunião. 10. Retornos sobre proficiência para alunos refugiados: Os 63 

departamentos de Letras e História da Arte já haviam debatido o tema e concluíram que o 64 

estudante não precisaria apresentar documento de proficiência no decorrer do curso. Demais 65 

cursos ainda não haviam discutido, e Marina pediu que os coordenadores levassem para seus 66 

departamentos. Nada mais havendo a acrescentar, eu, Andreza Avelois, lavrei a presente ata. 67 

Guarulhos, 01 de abril de 2019.  68 


