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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO DA EFLCH-1 
UNIFESP. 2 

Aos dezoito dias do mês de setembro de 2017, às 10h00 horas, reuniu-se a Câmara de Graduação 3 
da EFLCH-Unifesp, por convocação de seu presidente pró-tempore, prof. Indaiá de Santana 4 
Bassani, coordenadora do curso de Letras Português Bacharelado. Presentes: professores: Edna 5 
Martins (Pedagogia), Elaine Lourenço (História), José Carlos Vilardaga (História), Erico Nogueira 6 
(Letras Francês), Indaiá Bassani (Letras Português), Marcos Rufino (Ciências Sociais), Marina 7 
Soler (História da Arte), Neide Elias (Letras Espanhol) e Patrícia Aranovich (Filosofia), 8 
representante Técnico: Andreza Felix de Avelois e convidado: chefe do Apoio Pedagógico Marcio 9 
Ribeiro. Pauta: I. Informes II. Ordem do dia: 1. Dia aberto: reabertura do GT; 2. Edital ABI 10 
2017/2; 3. Alinhamento Secretaria e Coordenações – (Re)matrículas e Processos discentes; 4. 11 
Revalidação de diplomas estrangeiros. A reunião iniciou às 10:23 com os informes:  Indaiá 12 
lembrou a todos que a reunião sobre a curricularização seria no dia 26/09 e que todos estavam 13 
convidados; avisou que a servidora Mariana - NAE estava com dificuldades para enviar o relatório 14 
que havia apresentado na reunião de sua apresentação, mas que o faria assim que estivesse pronto. 15 
Marcos Rufino falou que a audiência sobre a permanência estudantil foi desanimadora, uma vez 16 
que não há perspectiva de com será o próximo ano e que o campus Guarulhos seria o mais 17 
prejudicado por conta do perfil de nossos alunos, o que poderia impactar ainda mais nos números 18 
de evasão. Os membros presentes na reunião consideraram que era importante que a Câmara se 19 
posicionasse sobre este tema e que os coordenadores deveriam levar para discussão nos 20 
departamentos. 1. Dia aberto: reabertura do GT: foi criado um novo GT para a organização do 21 
dia aberto com os membros: Marina Soler, Neide Elias, José Vilardaga, Indaiá Bassani e Augusto 22 
Aigner; definiram que o evento seria dia 25/10/2017 e cada curso iria pensar em uma maneira de 23 
receber os visitantes. 2. Edital ABI 2017/2: O Edital ABI foi revisado por todos, e o calendário foi 24 
definido como segue: 17/11 a 26/11 - Período de Opção, 05/12 - Divulgação dos resultados 25 
preliminares, 06 e 07/12 - Período para interposição de recursos e 13/12 - Divulgação do resultado 26 
final. 3. Alinhamento Secretaria e Coordenações – (Re)matrículas e Processos discentes: 27 
Marcio relatou que alguns alunos estavam solicitando, via requerimento, matrícula em UCs após 28 
período definido em calendário para esta finalidade, e que apenas casos de alunos formandos, que 29 
dependiam de determinada UC para se formar, ou alunos em situação irregular, matriculados em 30 
um número de UCs menor que o mínimo permitido,  seriam atendidos, uma vez que o regimento 31 
da ProGrad definia que a rematrícula deve ocorrer em período fixado no calendário acadêmico, 32 
mas que muitos alunos estavam procurando diretamente as coordenações para conseguir exceções. 33 
Lembrou que a distribuição de salas para o 2º semestre de 2017 foi muito complicada, pois o 34 
número de UCs ofertadas ultrapassava o número de salas disponíveis, e que por esta razão foi 35 
necessário utilizar as salas destinadas aos departamentos. Os membros que presentes decidiram 36 
que fariam uma distribuição prévia das salas para o 1º semestre de 2018 na próxima reunião da 37 
Câmara, evitando que o problema com a distribuição de salas ocorresse novamente. 4. 38 
Revalidação de diplomas estrangeiros: as regas para o reconhecimento de diplomas estrangeiros 39 
já estavam definidas institucionalmente, mas poderia ser feita uma discussão no campus para que 40 
fossem atendidas necessidades específicas, após debate do tema todos os membros concordaram 41 
em acompanhar as normas já definidas pela Unifesp. Indaiá terminou informando que a Profa 42 
Sueli havia feito um calendário de divulgação do ENADE, e sugeriu que todos os cursos 43 
publicassem juntos as datas em que fariam reuniões com os alunos para esclarecer dúvidas sobre o 44 
exame. Sobre a continuidade de estudos decidiram que deveriam levar para a Congregação como 45 
informe, tentar o apoio da ProGrad e solicitar que fosse pautado no CG. Encerrados os debates, 46 
informações e deliberações, e nada mais havendo a acrescentar, eu, Andreza Avelois, lavrei a 47 
presente ata. Guarulhos, 18 de setembro de 2017. 48 


