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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 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), Renata Philippov (Letras – Inglês), Marcos Rufino (Ciências Sociais), Marina Soler 6 
(História da Arte), José Hamilton Maruxo (Letras – Francês), Neide Elias (Letras – Espanhol), 7 
Lucila Pesce (Pedagogia); representante discente: Augusto Aigner; representante técnico: Diego 8 
Casado. Justificaram a Prof. Sueli Fidalgo e a Prof. Elaine Lourenço. Convidada: diretora do 9 
campus, Prof. Magali Aparecida Silvestre. Pauta: I – Informes; II. Ordem do dia: 1 - Aprovação 10 
da ata da reunião de 23/04 e 07/05; 2 - Processos Discentes; 3 -Devolutiva sobre aumento da carga 11 
horária de LIBRAS para o campus; 4 - Oferecimento de LIBRAS para o campus – 2 semestre de 12 
2018 (n. de vagas); 5 - Planejamento para fluxos de aprovação de PPCs; 6 - Orientação sobre aulas 13 
suspensas em 24 (noturno), 25, 28, 29 e 30 de maio e sobre dias letivos durante a Copa; 7 - 14 
Indicação de dois nomes para a CAEP; 8 - Feira do Estudante em Guarulhos 29, 30 e 31 de agosto; 15 
9 -  TCCs na biblioteca; 10 - ABI – Início das discussões; 11 - Dia Aberto. Informes: A Direção 16 
do campus pediu para que a Câmara de Graduação consulte os docentes dos departamentos para 17 
verificar se há alguém interessado em participar do Comitê Editorial Local do Projeto Pedagógico 18 
Institucional. A consulta será realizada em cada departamento. Foi informado também que o 19 
Comitê de Formação Continuada Docente está coletando temas para os próximos cursos. Sobre o 20 
CG, a Prof. Indaiá Bassani informou que houve alterações no calendário letivo, em virtude da 21 
necessidade de reposição de aulas dos campi Baixada Santista e Diadema. Como o DTI informou 22 
dificuldades técnicas em migrar dados da rematrícula separadamente, o calendário teve que se 23 
adequar às mudanças. A Prof. Indaiá infomou à Câmara sobre a situação do documento que seria 24 
enviado à Prograd informando que, no campus Guarulhos, a rematrícula é operada pelo Apoio 25 
Pedagógico. Informou que o Apoio Pedagógico não se sente confortável em asssinar o documento, 26 
já que não reivindica o trabalho para si, apenas quer que a questão seja esclarecida. A prof. Indaiá 27 
solicitou que o setor retornasse formalmente. A Prof. Marina Soler informou sobre o caso de uma 28 
aluna que solicitou aproveitar uma disciplina eletiva como domínio conexo. O resultado foi 29 
favorável, mas, como a Comissão demorou para analisar a solicitação, a aluna perdeu o prazo para 30 
excluir outra disciplina que havia solicitado caso seu requerimento fosse indeferido. A professora 31 
consultou o técnico Diego Casado sobre a possibilidade da exclusão fora de prazo, que pediu para 32 
que a aluna solicitasse a exclusão via requerimento, pois neste caso a aluna nãoperdeu o prazo, 33 
mas sim aguardava outro resultado e esta situação pode ser avaliada. A Prof. Renata Philippov 34 
informou que o congresso UNIFESP teve uma quantidade bastante alta de inscritos, mas que hou 35 
vê muitas dificuldades na inscrição, resultando em trabalhos faltantes ou duplicados, incompletos e 36 
dados de orientandos / orientadores incongruentes. Informou também que a programação do 37 
evento já está pronta e será divulgada amanhã. O discente Auguto Aigner falou também sobre as 38 
dificuldades dos estudantes na inscrição. Por fim, a Prof. Indaiá informou que a congregação 39 
pautará a oferta de cursos na EFLCH e consultou a Câmara sobre qual deverá ser sua posição. 40 
Após os debates, concluiu-se que a Câmara de Graduação não poderia sobrepor a posição da 41 
Câmara de extensão, e que os Departamentos já contemplaram o debate e, desta forma, a Câmara 42 
irá se abster da votação. Aprovação da ata da reunião de 23/04 e 07/05: a Câmara aprovou com 43 
unanimidade a ata da reunião de 23/04 e aprovou com 4 abstenções a ata de 07/05. Devolutiva 44 
sobre aumento da carga horária de LIBRAS para o campus: foi relatado que os cursos de 45 
Ciências Sociais e História já decidiram pelo aumento da carga horária de Libras. O curso de 46 
Filosofia ainda não deu retorno sobre o assunto. Oferecimento de LIBRAS para o campus – 2 47 
semestre de 2018 (n. de vagas): foi exposto que provavelmente serão oferecidas 4 turmas (2 em 48 
cada turno). A diminuição do número de turmas pode ocorrer em virtude do afastamento do Prof. 49 
Marcio Holossi. Estava acordado entre as coordenações de curso e os docentes da UC que, neste 50 
cenário, seriam oferecidas 60 vagas em cada turma de Libras. Porém, foi recebida solicitação dos 51 
docentes para que se diminua o número de vagas para 45 por turma. Houve debate a respeito do 52 
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assunto. O Apoio Pedagógico já havia informado que, de acordo com a demanda observada nas 53 
últimas rematrículas, 45 vagas por turma são suficientes. Considerou-se que a decisão final do 54 
número de vagas a ser ofertada por qualquer disciplina cabe à comissão de Curso. A Prof. Indaiá 55 
lamentou ter de tomar a decisão do número de vagas na Câmara sem a presença das coordenações 56 
de dois dos três cursos que podem ser afetados. Após debate, ficou decidido, com uma abstenção, 57 
que serão abertas 45 vagas por turma, mas, caso julgue-se necessário, cada turma poderá receber 58 
até 60 alunos. P.S.: 2 semanas após a reunião, ocorreu a contratação de mais um docente de Libras, 59 
e a oferta acabou sendo regularizada: 8 turmas (4 em cada turno), com 30 vagas para cada turma. 60 
Planejamento para fluxos de aprovação de PPCs : realizou-se entre a Câmara de Graduação e a 61 
Direção Acadêmica o planejamento prévio dos trâmites dos PPC’s pela Congregação do campus. 62 
A Prof. Magali pediu que o envio dos PPC para a pauta da Congregação seja realizado em 02/07. 63 
Pediu também que os coordenadores de curso participem da reunião da Congregação, para explicar 64 
as mudanças ocorridas aos conselheiros. Feira do Estudante em Guarulhos 29, 30 e 31 de 65 
agosto: foi debatida a participação da EFLCH na Feira de Estudantes de Guarulhos. Ficou 66 
agendada reunião para o dia 14/07 com 1 representante de cada curso (professores e alunos) na 67 
sala da Congregação, ara planejamento desta participação. Dia Aberto: foi feito breve balanço das 68 
edições anteriores e expostas algumas ideias para os próximos eventos. A Prof. Magali informou 69 
que cogita iniciar, pela Congregação, um GT que crie uma política de divulgação para a EFLCH. 70 
Ficou decidido que a data do próximo dia aberto será definida na próxima reunião da Câmara de 71 
Graduação. ABI – Início das discussões: A Prof. Indaiá informou que na próxima reunião da 72 
Câmara pautará a criação de um fórum para a discussão do tema. Processos Discentes: a Câmara 73 
decidiu sobre os seguintes processos: 015173/2018-32 - ALAIR DE FIGUEIREDO SAMPAIO – 74 
DEFERIDO; 015138/2018-13 - MARINA MOREIRA GONZAGA – DEFERIDO; 015145/2018-75 
15 - BRUNA CALOGI MITAHY DE LIMA – DEFERIDO; 015157/2018-40 - ROSANGELA 76 
GOMES DOS SANTOS – INDEFERIDO; 015123/2018-55 - RAFAEL BRIGANTI DURO – 77 
NDEFERIDO; 015180/2018-34 - RODRIGO MANIUC DA SILVA - 015177/2018-11 - 78 
GEOVANA LONGUINHO MENDES – DEFERIDO; 015162/2018-52 - MARCUS VINICIUS 79 
DOS SANTOS – DEFERIDO; 015187/2018-56 - RODRIGO MOURA DA SILVA – 80 
DEFERIDO; 015120/2018-11 - JACKSON ISAAC DE FIGUEIRED MATOS – DEFERIDO; 81 
015152/2018-17 - LAURO FELIPE CAVALCANTE CAMPOS – DEFERIDO e; 015142/2018-81 82 
- MARCOS AUGUSTO FERNANDES NASCIMENTO – DEFERIDO. Orientação sobre aulas 83 
suspensas em 24 (noturno), 25, 28, 29 e 30 de maio e sobre dias letivos durante a Copa: a 84 
Câmara de Graduação preparou circular para envio aos docentes sobre o assunto. TCCs na 85 
biblioteca: a Prof. Marina Soler informou que está em conversa com a Biblioteca para a inserção 86 
dos TCC em repositório institucional. A Câmara realizou discussão inicial sobre os trâmites e 87 
documentos de autorização de publicação para que os TCC sejam disponibilizados. Indicação de 88 
dois nomes para a CAEP: foram indicados para esta comissão os Professores Marcos Rufino 89 
(titular) e José Hamilton Maruxo (suplente). Ao final da reunião o representante discente Augusto 90 
Aigner informou que provavelmente não poderá participar da próxima reunião da Câmara de 91 
Graduação, que seria a última de seu mandato, pois está prestes a concluir a graduação, o que 92 
indica a necessidade de novo pleito para eleger a representação discente. A Câmara agradeceu a 93 
participação do estudante Augusto Aigner durante o seu mandato como conselheiro. A reunião 94 
encerrou-se às 13 horas. Nada mais havendo a acrescentar, eu, Diego Casado, lavrei a presente ata. 95 
Guarulhos, 07 de maio de 2018.      96 


