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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO DA EFLCH-1 
UNIFESP. 2 
Aos dezenove dias do mês de fevereiro de 2018, às 10 horas, reuniu-se a Câmara de Graduação da 3 
EFLCH-Unifesp, por convocação de seu presidente pró-tempore, prof. Indaiá de Santana Bassani, 4 
coordenadora do curso de Letras Português Bacharelado. Presentes: professores: Indaiá de 5 
Santana Bassani (Letras – Português), Marina Soler Jorge (História da Arte), Edna Martins 6 
(Pedagogia), Elaine Lourenço (História), Fernando Maciel Gazoni (Letras – Espanhol), José 7 
Hamilton Maruxo (Letras – Francês), Marcos Rufino (Ciências Sociais), Pedro Marques Neto 8 
(Letras – Português) e Rogério Schlegel (Ciências Sociais), o representante discente: Augusto 9 
Nalini Aigner de Paula, representante Técnico: Andreza Felix de Avelois e o servidor Diego 10 
Martin Casado, secretariando a reunião. Justificou ausência: Renata Philippov (Letras Inglês), 11 
Sueli Sales Fidalgo (Letras – Inglês) e André Medina Carone (Filosofia). Pauta: I. Informes, 12 
II. Ordem do dia: 1-Aprovação da ata da Reunião de 04/12/2018; 2- Eleição para presidência 13 
da Câmara; 3 - Participação da Direção Acadêmica nas reuniões da Câmara de Graduação; 14 
4- Processos discentes; 5- Processos discentes – recursos ao CG; 6- ABI a)Homologação 15 
decisão processo ABI – vagas. b) Balanço ABI e c) Solicitação de discussão do processo 16 
(Prograd); 7- Circular de início de semestre; 8- Primeira semana de aula e calourada; 9- 17 
Processo de rematrícula: esclarecimento de funções e fluxos; 10- Atestado em dias de prova; 18 
11- Balanço do envio de notas e entrega de relatórios da pasta verde; 12- Resolução 19 
Revalidação de Diplomas Estrangeiros e; 13- Nova versão da nota sobre situação da 20 
assistência estudantil.  . A reunião iniciou às 10h00, com os informes da Presidência da Câmara. 21 
A Professora Indaiá Bassani informou a substituição da representação técnica e secretariado da 22 
Câmara de Graduação. A Professora agradeceu, em nome da Câmara de Graduação, o trabalho 23 
realizado pela servidora Andreza Avelois, informando que a partir de então o secretário e 24 
representante técnico administrativo na Câmara de Graduação será o servidor Diego Casado. Em 25 
seguida, foi ressaltada a importância do respeito ao teto para o término da reunião. Ficou 26 
estabelecido que o término das reuniões ocorrerá às 13 horas e que os pontos de pauta que por 27 
ventura não forem tratados por conta do horário serão pautados na próxima reunião. Pontuou-se 28 
também a importância da leitura dos materiais enviados para a reunião, para que a Câmara consiga 29 
cumprir suas demandas e cobrar as instâncias envolvidas nos diferentes processos, quando 30 
necessário. Também comentou-se sobre a importância de conhecer o regimento interno da Prograd 31 
e das funções da coordenação. O Professor Rogério Schlegel se dispôs a enviar o manual da 32 
coordenação, elaborado pela Prograd. Ainda nos informes, a Prof. Indaiá Bassani disse que 33 
continua acompanhando junto a Prograd o atendimento da demanda relacionada a continuidade de 34 
estudos para alunos do que se formam em um grau e pretendem cursar o outro grau também. 35 
Como último informe, a presidente da Câmara informou que estará em férias a partir do dia 27 de 36 
fevereiro. 1-Aprovação da ata da Reunião de 04/12/2018: a ata foi aprovada com duas 37 
abstenções. 2- Eleição para presidência da Câmara: as professoras Elaine Lourenço e Edna 38 
Martins, que compunham a Comissão Eleitoral, conduziram a eleição para presidência da Câmara. 39 
A eleição teve uma chapa inscrita, composta pelas atuais presidente e vice-presidente da Câmara. 40 
O mandato possui duração de 2 anos e, após a sua divulgação oficial, o resultado deverá ser 41 
encaminhado ao CG e à Congregação do campus. 3- Participação da Direção Acadêmica nas 42 
reuniões da Câmara de Graduação: A Prof. Indaiá explicou aos membros da Câmara que, 43 
apesar da reunião ser aberta, a direção gostaria de receber o convite para participação nas reuniões 44 
da Câmara, já que o intuito da participação seria trabalhar em parceria Direção – Câmara, 45 
respeitando-se os espaços de cada instância. Após debate sobre o assunto, ficou decidido com 3 46 
abstenções que a Direção Acadêmica será convidada para todas as reuniões ordinárias deste 1º 47 
semestre de 2018. 4- Processos discentes: foi discutido e deliberado sobre os seguintes processos 48 
discentes: 015027/2018-15 - Suelaine Lima Castanheira – Deferido; 015037/2018-42 - Flavia 49 
Lima de Oliveira Monteiro – Deferido; 015028/2018-51 - Gislaine Fernandes de Souza – 50 
Deferido; 015043/2018-08 - Layla de Lima Marques Santos – Indeferido; 015697/2017-42 - 51 
Fernando Zvingila Seixas – Deferido; 015705/2017-51 - Gabrielle Costa Gomes – Deferido; 52 
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015716/2017-31 - Caroline Elen da Silva Lopes – Deferido; 015714/2017-41 - Andressa Pinheiro 53 
de Souza – Deferido; 015695/2017-53 - Sueli Marques dos Santos -  Deferido; 015710/2017-63 - 54 
Letícia Giovana Vieira Isidoro – Deferido; 015711/2017-16 - Andressa Gomes Tomazeti – 55 
Deferido; 015008/2018-81 -  Michelle de Oliveira Santos – Indeferido; 015010/2018-50 - Lucas 56 
Albuquerque de Souza Vasconcelos – Deferido; 015707/2017-40 - Leandra Mendes da Silva – 57 
Deferido; 015723/2017-32 - Adriano Henrique de Souza Ferraz – Deferido; 015015/2018-82 - 58 
Lidiane Alves Ferreira – Deferido; 015019/2018-61 - Talita de Sousa Gonçalves – Deferido; 59 
015020/2018-95 - Marcela Stephanie Rodrigues – Deferido; 015021/2018-30 - Isis do Carmo 60 
Costa – Deferido; 015023/2018-29 - Julio Matheus de Oliveira – Deferido; 015024/2018-73- 61 
Beatriz Luz de Matos Saraiva – Deferido; 015036/2018-06 - Fabiana da Cunha Bloedom Miranda 62 
– Deferido; 015034/2018-17 - Hugo Marco Oliveira de Souza – Deferido; 015035/2018-53 - Anna 63 
Beatriz da Silva Santos – Deferido; 015040/2018-66 - Ubirajara da Silva Scutari – Deferido; 64 
015045/2018-99 - Larissa Parada de Paula Silveira – Deferido; 015057/2018-13 - Suellen Dantas 65 
de Oliveira – Deferido e; 015038/2018-97 - Bruna Leticia Landim Morais – Deferido. Durante as 66 
deliberações, discutiu-se sobre a importância do controle de frequência dos alunos às aulas e as 67 
implicações que daí derivam. Também houve debate e proposições para tornar mais eficaz e 68 
racional o processo de escolha de grau pós-ABI. Foi comentada a importância de se tratar com a 69 
Prograd a questão dos editais de transferência interna, inclusive entre graus. Também foi cogitada 70 
a hipótese do aluno ingressar não mais em ABI, mas já durante o vestibular (Sisu) escolher entre o 71 
bacharelado e a licenciatura, pois, caso haja processos de transferência interna entre graus, e que 72 
estes sejam realizados com determinada frequência, o aluno que não se identificar com o grau 73 
escolhido teria a chance de realizar a mudança durante o curso. A Professora Indaiá Bassani 74 
informou que solicitará reunião junto à Prograd para tratar sobre o ABI. Desta forma, o ponto 6 da 75 
pauta (ABI a)Homologação decisão processo ABI – vagas. b) Balanço ABI e c) Solicitação de 76 
discussão do processo (Prograd)) foi tratado junto ao ponto 4. O Professor Fernando Gazoni fez 77 
um relato sobre a situação de um aluno junto à SRI (Secretaria de relações Internacionais), 78 
envolvendo problemas relacionados à mobilidade internacional com recebimento de bolsa. 5- 79 
Processos discentes – recursos ao CG: Foram discutidos 3 casos discentes que serão pautados no 80 
próximo Conselho de Graduação. Dois alunos do curso de Ciências Sociais estão solicitando 81 
prorrogação do prazo de integralização acima do limite estipulado em regimento e uma aluna 82 
solicitou à Câmara reversão de perda de vaga por desistência voluntária, dois anos após a 83 
solicitação. Foi ressaltada a importância de entender os casos e o que prevê o regimento da 84 
Prograd, para o adequado posicionamento durante a reunião do Conselho de Graduação. 7- 85 
Circular de início de semestre: a Professora Indaiá elaborou e leu sua proposta de circular aos 86 
docentes, contendo orientações para o início do semestre letivo. O documento foi aprovado com 87 
unanimidade. 8- Primeira semana de aula e calourada: Neste ponto, cada coordenador de curso 88 
descreveu as atividades que seu curso desenvolverá para a primeira semana de aulas e calourada. 89 
Para que haja um padrão na nomeação dos eventos, ficou decidido que será chamada de aula 90 
Magna aquela promovida para todo o campus (evento geralmente coordenado pela Direção 91 
Acadêmica), e denominada aula Inaugural a aula que cada curso apresenta aos seus estudantes. 92 
Como se aproximava o horário estabelecido como teto para a reunião, priorizou-se o tratamento do 93 
ponto de pauta nº 12 e ficou estabelecido que os demais pontos de pauta seriam tratados em 94 
reunião futura. 12- Resolução Revalidação de Diplomas Estrangeiros: a Professora Indaiá 95 
Bassani apresentou a proposta de resolução elaborada ela Comissão do Curso de Letras. Foram 96 
feitas considerações de possíveis mudanças necessárias no documento dos cursos, que tinham 97 
como base a elaboração realizada pelo Campus Diadema. Alguns cursos ainda não tinham 98 
apresentado sua proposta de resolução. Como o documento precisava ser enviado para a Prograd 99 
até o dia posterior, a presidência da Câmara solicitou que os coordenadores que desejassem 100 
apresentar a resolução junto com os cursos que já tinham enviado o documento, que enviassem a 101 
proposta da resolução ainda hoje, mesmo que posteriormente haja a rediscussão dos documentos. 102 
A reunião foi encerrada às 13h22min, e nada mais havendo a acrescentar, eu, Diego Casado, lavrei 103 
a presente ata. Guarulhos, 19 de fevereiro de 2018. 104 


