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

Aos trinta dias do mês de outubro de 2017, às 09h30 horas, reuniu-se a Câmara de Graduação da 3 
EFLCH-Unifesp, por convocação de sua presidente pró-tempore, prof. Indaiá de Santana Bassani, 4 
coordenadora do curso de Letras Português Bacharelado. Presentes: professores: Lucila Pesce 5 
(Pedagogia), Elaine Lourenço (História), Érico Nogueira (Letras Francês), Neide Elias (Letras 6 
Espanhol), Indaiá Bassani (Letras Português), Sueli Fidalgo (Letras Inglês) e José Carlos 7 
Viladarga (História), o representante discente: Augusto Nalini Aigner de Paula e representante 8 
Técnico: Andreza Felix de Avelois. Justificou ausência: Renata Philippov (Letras Inglês). Pauta: 9 
I-Informes, II- Ordem do dia:1) Aprovação da ata da Reunião de 19/10 (Anexo 1); 2) 10 
Processos Discentes (incluindo email Gabriela Demutti – Anexo 2); 3) Calendário do 1o. 11 
semestre de 2018 (Anexo 3); 4) Curricularização da extensão; 5) Abertura do processo 12 
eleitoral para presidência da Câmara e 6)Nota sobre cortes estudantis. A reunião iniciou às 13 
10:15 com os informes: profa Indaiá falou que seria necessário acrescentar  um item na pauta : 7) 14 
Indicação de membro para participar do GT de formação docente; leu o relato da profa 15 
Renata Philippov sobre o seminário de permanência , que entre outras coisas menciona que o 16 
orçamento do PNAES não será suficiente para manter todos os custos de permanência em 2018; 17 
Falou sobre o dia aberto, que recebeu mais de 400 estudantes de 7 escolas do ensino médio, sobre 18 
a importância de divulgar os resultados positivos do evento. Todos se comprometeram a 19 
compartilhar os registros feitos, o prof. Rogério ficaria responsável por organizar o material. Profa 20 
Neide sugeriu que fosse feito um questionário para que os monitores que ajudaram durante o 21 
evento respondessem, com o intuito de identificar eventuais problemas que ocorreram e evitá-los 22 
futuramente; Profa Sueli falou sobre a reunião que participou, na qual foi discutida a recepção e 23 
permanência de alunos deficientes, a instituição ainda precisava se organizar para receber estes 24 
alunos, desde preparar o corpo humano para lidar com estas pessoas, até questões de 25 
acessibilidade, mas não contávamos com verba para estruturar, haveria uma reunião no dia 14/11 26 
para compor a comissão local. 1) Aprovação da ata da Reunião de 19/10: a ata foi aprovada; 2) 27 
Processos Discentes: o processo do aluno Guilherme Stoner – Pedagogia foi devolvido para que o 28 
aluno anexasse comprovação da justificativa que apresentou como causa de não ter realizado 29 
rematrícula no 2º semestre/2017. A aluna Gabriela Demutti, que solicitou ajuda por e-mail para a 30 
presidente da Câmara seria orientada a abrir processo administrativo com declaração do professor 31 
Márcio Hollosi de que está cursando a UC, pois estava cursando uma turma da UC Libras, mas 32 
havia sido matriculada em outra, sua situação seria avaliada após abertura do processo. 3) 33 
Calendário do 1o semestre de 2018: o calendário da EFLCH seria formulado com base no que foi 34 
aprovado pelo Conselho de Graduação, deveria constar o dia aberto de 2018, ficou agendado para 35 
18/04/2018, a Anpuh que seria de 03 a 07/09/2018, as fases da opção ABI um mês antes do último 36 
dia letivo, além de receber as sugestões da direção acadêmica. 4) Curricularização da extensão: 37 
profa Indaiá pediu que os membros fizessem um relato de como estava o processo de 38 
curricularização em seus cursos e que encaminhassem até o dia 03/11. Lembrou que fichas 39 
constando as UCs que seriam curriculazadas no próximo semestre deveriam ser entregues à 40 
secretaria de 5 a 7/11 para a ProGrad. 5) Abertura do processo eleitoral para presidência da 41 
Câmara: o regimento da câmara de graduação da EFLCH havia sido aprovado pelo CG e o 42 
processo eleitoral para a escolha da presidência da câmara nos termos do novo regimento poderia 43 
ser organizado, foi formada uma comissão eleitoral pelas docentes Elaine e Lucila e pela 44 
representante técnica Andreza, o edital para a escolha da nova presidência seria divulgado e na 45 
próxima reunião seria feita a votação de acordo com as inscrições. 6) Nota sobre cortes 46 
estudantis: sugestão de reformulação da nota, pois ela diz que houve cortes, quando na verdade o 47 
MEC está dizendo que vai garantir o mesmo orçamento de 2017 para o ano de 2018, mas o fato é 48 
que o número de alunos que necessitam de auxilio aumentou por causa o empobrecimento da 49 
sociedade, e mesmo que não houvesse aumento de alunos que demandassem assistência já haveria 50 
problemas, pois a verba sempre foi complementada por outras rubricas, e estas outras sofreram 51 
corte. 7) Indicação de membro para participar do GT de formação docente: a profa Lucila 52 
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ficou responsável por consultar o departamento de Pedagogia para indicar alguém para o GT de 53 
formação docente. Encerrados os debates, informações e deliberações, e nada mais havendo a 54 
acrescentar, eu, Andreza Avelois, lavrei a presente ata. Guarulhos, 30 de outubro de 2017. 55 


