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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO DA EFLCH-1 
UNIFESP. 2 
Aos sete dias do mês de maio de 2018, às 10 horas, reuniu-se a Câmara de Graduação da EFLCH-3 
Unifesp, por convocação de sua presidenta, prof. Indaiá de Santana Bassani, coordenadora do 4 
curso de Letras Português Bacharelado. Presentes: professores: Indaiá de Santana Bassani (Letras 5 
– Português), Fernando Gazoni (Letras - Espanhol), Pedro marques (Letras – Português), Marina 6 
Soler (História da Arte), Lucila Pesce (Pedagogia), Renata Philippov (Letras – Inglês), Érico 7 
Nogueira (Letras – Francês) e Elaine Lourenço (História); representante técnico: Diego Casado. 8 
Justificaram ausência o representante discente Augusto Aigner e a Prof. Sueli Fidalgo.  Pauta: I – 9 
Informes; II. Ordem do dia: Aprovação da ata da reunião de 04/04/2018; 2 – Ensalamento; 3 -  10 
Finalização Discussão sobre Sistema de ingresso e notas de corte; 4 - Disponibilização dos TCCs 11 
na biblioteca; 5 - Aproveitamento de estudos de UCs obrigatórias fixas dos cursos; 6 - Proposta de 12 
esclarecimento para a ProGrad sobre o processo de rematrícula no campus Guarulhos. Informes: a 13 
Prof. Renata Philippov informou que as inscrições para o Congresso Acadêmico, de acordo com a 14 
prof. Ieda, serão prorrogadas. Também informou sobre mudanças que ocorrerão no sistema de 15 
inscrição para o Congresso. A Prof. Lucila Pesce sugeriu a criação de um repositório, mesmo que 16 
eletrônico, para os pôsteres que são apresentados nos Congressos e a prof. Renata disse que 17 
encaminhará a sugestão. A Prof. Indaiá Bassani informou que os Prof. Marcos Cézar e Janes Jorge 18 
consultam a Câmara sobre pedidos de escolas de ensino médio que gostariam de apresentar o 19 
campus aos seus alunos. A Câmara debateu o assunto. Nenhum membro se opôs a visita, sugeriu-20 
se convidar as escolas interessadas para o próximo dia aberto e o Prof. Fernando Gazoni se 21 
prontificou para ficar à disposição caso os organizadores da visita desejassem. Também foi 22 
sugerido que fosse encaminhado ao Prof. Marcos Cézar os slides apresentados no Dia Aberto. Por 23 
fim, também ficou estabelecido que a Câm. De Graduação comunique a Câmara de Pós-24 
Graduação, pois a visita ocorrerá pela manhã, horário da maior parte das aulas da pós – graduação. 25 
Ensalamento: foram feitos os últimos ajustes com relação à distribuição das salas por curso, de 26 
acordo com o tamanho e dia da semana. Como alguns dias ainda precisavam de ajustes, o Curso de 27 
Ciências Sociais cedeu a sua sala nos dias em que fossem necessários, para alocar UC’s do curso. 28 
Pedagogia cedeu sua sala na quarta-feira (noturno) e quinta-feira (vespertino e noturno). O curso 29 
de História cedeu a sua sala na quinta- feira, ambos os turnos. A Prof. Indaiá Bassani informou que 30 
comunicaria a coordenação de Filosofia sobre a necessidade da ocupação da sala deste Depto., 31 
também na quinta-feira. O técnico Diego Casado informou sobre algumas reclamações de docentes 32 
que costumam derivar da distribuição das salas como, por exemplo, a falta do data show fixo na 33 
sala, a incidência da luz solar etc. A Câmara solicitou então que o Apoio indicasse que os 34 
professores nestes casos procurem a coordenação do curso. Foi relembrado também que o prazo 35 
para entrega dos quadros semanais vai até o dia 11 de maio. Finalização Discussão sobre Sistema 36 
de ingresso e notas de corte: o curso de Pedagogia informou que a Comissão decidiu manter a 37 
nota e os pesos para ingresso via Sisu como estão, mas a decisão da Comissão ainda não foi 38 
ratificada pelo colegiado do Departamento. Como a reunião colegiada ocorrerá após o próximo 39 
Conselho de Graduação, não haverá alteração. Disponibilização dos TCCs na biblioteca: o 40 
professor Rogério informou que a biblioteca disse não disponibilizar os TCC porque não possui 41 
recursos técnicos para fazê-lo. A não disponibilização dos TCC impede a obtenção de nota 42 
máxima em um dos quesitos da avaliação realizada pelo MEC. A prof. Renata Philippov informou 43 
que a Pró-Reitoria de Pós – Graduação e Pesquisa está pensando na criação de um repositório, e 44 
que a ideia já passou pelo CONSU. A prof. Lucila lembrou que toda produção que recebe verbas 45 
de fomento deve estar com acesso disponível. O técnico Diego Casado ponderou que esta questão 46 
deveria ser tratada em instâncias superiores da instituição, já que é muito difícil para um setor – no 47 
caso, a biblioteca – mover todos os esforços necessários para a construção de um projeto tão 48 
amplo. Ficou decidido que será solicitada uma posição da biblioteca sobre o assunto e conversar 49 
com a Pró - Reitoria de Pós também. Aproveitamento de estudos de UCs obrigatórias fixas dos 50 
cursos: a prof. Marina Soler informou que foi impedida pela Prograd de autorizar um 51 
aproveitamento de estudos de uma UC fixa do curso com uma disciplina do curso de Filosofia do 52 



                                       Fls. 

UNIVESIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
 

A T A  

2 

próprio campus. O aproveitamento adiantaria a conclusão do curso por parte da aluna em um ano. 53 
A prof. Elaine Lourenço leu um trecho do regimento Interno da Prograd, que trata de 54 
aproveitamento de estudos, alegando que a Comissão de Curso teria autonomia para deferir este 55 
tipo de solicitação. O técnico Diego Casado esclareceu que o entendimento que a instituição faz é 56 
que, como se tratam de duas disciplinas do mesmo campus, trata-se de uma equivalência de 57 
unidades curriculares e que, se aprovada e constante em PPC, deverá valer para todos os alunos do 58 
campus. O técnico também lembrou que, em momentos anteriores à aprovação dos regimentos da 59 
instituição, as Comissões de Curso chegaram a arbitrar sobre este tipo de situação, e que há 60 
problemas em deferir uma equivalência para um aluno e não fazer o mesmo para outros tendo 61 
como base situações pessoais. A Prof. Marina Soler encaminhará o caso à Pró – Reitora, para 62 
tentar solucioná-lo de acordo com a decisão da Comissão de Curso de História da Arte. Proposta 63 
de esclarecimento para a ProGrad sobre o processo de rematrícula no campus Guarulhos: a 64 
Prof. Indaiá Bassani apresentou proposta de texto a ser enviado para a Prograd, esclarecendo e 65 
oficializando que no campus Guarulhos, o Apoio Pedagógico é quem opera o sistema de 66 
rematrícula. O documento surgiu num contexto onde a Prograd havia destinado esta tarefa às 67 
coordenações de curso, mas a Câmara de Graduação do campus debateu a questão, concluindo que 68 
seria mais cabível que o Apoio Pedagógico continuasse realizando esta tarefa. O texto foi lido e 69 
alguns acréscimos foram propostos. O servidor Diego Casado ficou incumbido de levar o texto aos 70 
servidores do Apoio para que, caso concordem, o setor assine o documento em conjunto à Câmara 71 
de Graduação.A reunião encerrou-se às 13 horas e 20 minutos. Nada mais havendo a acrescentar, 72 
eu, Diego Casado, lavrei a presente ata. Guarulhos, 07 de maio de 2018.      73 


