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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO DA EFLCH-1 
UNIFESP. Aos seis dias do mês de agosto de 2018, às 10 horas, reuniu-se a Câmara de Graduação 2 
da EFLCH-Unifesp, por convocação de sua presidenta, prof. Indaiá de Santana Bassani, 3 
coordenadora do curso de Letras Português Bacharelado. Presentes: professores: Indaiá de 4 
Santana Bassani (Letras – Português), Fernando Gazoni (Letras – Espanhol), Marcos Rufino 5 
(Ciências Sociais), José Hamilton Maruxo (Letras – Francês), Neide Elias (Letras – Espanhol), 6 
Lucila Pesce (Pedagogia), José Carlos Villadarga (História), Patricia Aranovich (Filosofia) 7 
Rodrigo Ribeiro (Ciências Sociais), Sueli Fidalgo (Letras – Inglês), Renata Philippov (Letras – 8 
Inglês), André Carone (Filosofia), Érico Nogueira (Letras – Frances) e Pedro Marques (Letras – 9 
Português); representante técnico: Diego Casado. Justificou ausência a Prof. Marina Soler 10 
(História da Arte). Pauta: I. Informes, II. Ordem do dia: 1. Aprovação das atas das reuniões de 11 
03/07  e 18/07; 2-  Processos Discentes; 3 - Fórum de Licenciatura: nova coordenação e pauta do 12 
semestre; 4- Domínios Conexos Fixos; 5 - Fórum ABI; 6 - ABI – formação de Comissão de 13 
Acompanhamento; 7 - Abertura do Processo de Eleição para representação discente; 8 -  14 
Matrículas em UCs de Estudos Clássicos. I. Informes: A Prof. Indaiá informou sobre circular 15 
enviada aos docentes, com orientações sobre o início do semestre. Sobre a feira do estudante em 16 
Guarulhos, a Professora reforçou a importância da participação de docentes e discentes. A Prof. 17 
Joana (depto. de Letras) preparou material com os números da EFLCH para ser exibido durante a 18 
feira. Já o LAVE produziu vídeos sobre o dia aberto que também serão utilizados. Foi comentado 19 
sobre o prêmio de calouro destaque, promovido pela Pró-Reitoria. São os próprios alunos que 20 
podem se inscrever para concorrer ao prêmio e, neste sentido, seria interessante conversar com os 21 
docentes que lecionam para os primeiros termos, para que ajudem no repasse da informação aos 22 
alunos. Sobre a colação de grau, foram informadas as datas previstas: dias 04/10 (colação 23 
ordinária) e 13/08 (colação extraordinária). A Prof. Indaiá, solicitada pela Direção Acadêmica, 24 
pediu atenção aos coordenadores para que não emitam certificados de conclusão de curso aos 25 
alunos. A Direção Acadêmica informou também que verifica possibilidade de aula inaugural para 26 
o início de 2º sem./2018. A data cogitada é dia 13/08, entre 18h e 19:30h. O Prof. Rodrigo Ribeiro 27 
foi apresentado à Câmara de Graduação como novo coordenador do curso de ciências Sociais, em 28 
substituição ao Prof. Rogério Schlegel. A Câmara desejou boas-vindas ao seu novo membro. 29 
Sobre rematrícula, o técnico Diego Casado apontou algumas dificuldades no que tange o sistema 30 
em que se operam os deferimentos dos pedidos dos alunos. Aventou também a possibilidade da 31 
criação de um relatório para encaminhamento aos setores competentes por ajustar/manter o 32 
sistema de rematrícula. A Prof. Renata Philippov falou sobre a visita do MEC para avaliação do 33 
curso de Letras – Português e Inglês – Bacharelado, que ocorrerá nos dias 09 e 10/08. II. Ordem 34 
do dia: 1. Aprovação das atas das reuniões de 03/07 e 18/07: a ata da reunião de 03/07 foi 35 
aprovada com 3 abstenções e a ata da reunião ocorrida em 18/07 foi aprovada com 2 abstenções. 2 36 
- Processos Discentes: foram analisados e deferidos os seguintes processos discentes: 37 
015259/2018-65 – FERNANDO PEREIRA DA SILVA – DEFERIDO; 015280/2018-61 – 38 
NATANAEL DA CRUZ SILVA – DEFERIDO e; 015282/2018-50 – ADRIANA APARECIDA 39 
DA ROCHA PEREIRA – DEFERIDO.  3 - Fórum de Licenciatura: nova coordenação e pauta 40 
do semestre e 5- Fórum ABI: os dois pontos acabaram sendo discutidos em conjunto.  A Prof. 41 
Neide Elias e o Prof. Pedro Marques foram eleitos, por unanimidade, coordenadora e vice-42 
coordenador do Fórum de Licenciatura. Sobre o fórum, o Prof. Pedro Marques argumentou que a 43 
pauta precisa ser definida pela Câmara de Graduação. Disse que o último fórum não teve o número 44 
de participantes que era esperado. Também comentou sobre a importância de estipular um 45 
calendário. Foi definido então o seguinte cronograma e temáticas para o fórum: 10/09 – Quando 46 
começa a formação de professores? (legislação, UCFP etc.); 29/10 – Qual a função do estágio?/ 47 
COMFOR (convidar membros do COMFOR); 03/12 – ABI: histórico, balanço e perspectivas. 48 
Desta forma, o fórum ABI começa dentro do fórum de licenciatura. Foi discutida a importância do 49 
incentivo à participação discente nestas instâncias. Um reforçador importante seria a emissão de 50 
certificados aos participantes.  Também foi ressaltada a importância de um representante do Apoio 51 
Pedagógico no fórum. 4- Domínios Conexos Fixos: domínios conexos fixos são as UC “Leitura e 52 
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Interpretação de Textos Clássicos” e “Filosofia Geral”, ofertadas pelo depto. de Filosofia e que 53 
devem ser cursadas por todos os alunos do campus. A Prof. Lucila iniciou informando que há uma 54 
demanda de alunos sobre a real necessidade da obrigatoriedade destas disciplinas. Desta forma, a 55 
questão foi levada à Câmara para que seja discutida a possibilidade destas unidades curriculares 56 
serem ofertadas como domínio conexo não - obrigatório. O Prof. André Carone falou sobre a 57 
pertinência da UC e seu aspecto político. A Prof. Patrícia Fontoura disse que o DCF é o último 58 
resquício do projeto inicial do campus. A Prof. Sueli sugeriu, e assim ficou decidido, que as 59 
Coordenações levem a questão às respectivas Comissões de Curso, para após ser novamente 60 
pautada pela Câmara de Graduação. 6 - ABI – formação de Comissão de Acompanhamento: 61 
ficou definida a seguinte comissão: Diego Casado, Indaiá Bassani, Fernando Gazoni e André 62 
Carone.  A Prof. Indaiá pediu que as coordenações adequem os editais às datas que constam no 63 
calendário acadêmico. 7 - Abertura do Processo de Eleição para representação discente: a 64 
comissão foi composta por Diego Casado, José Hamilton e Marcos Rufino. Serão eleitos dois 65 
representantes discentes (um de cada turno) e também será realizada eleição para dois 66 
representantes técnicos - administrativos. 8 -  Matrículas em UCs de Estudos Clássicos: o Prof. 67 
Fernando Gazoni apresentou os números de matrícula, enfatizando  a UC Língua Grega I, que teve 68 
uma procura bastante acima do total de vagas estipuladas. O Prof. informou que negociou com a 69 
Direção Acadêmica e com o Depto. de História uma sala maior, para poder alocar mais alunos 15 70 
alunos em cada turno na UC “Língua Grega I”, que seriam inclusos por um processo apartado do 71 
estipulado no calendário de rematrícula. O técnico Diego Casado informou que esta inclusão de 72 
alunos, a princípio, não é possível, já que tal procedimento não é previsto pelo regimento da Pró-73 
Reitoria de Graduação. Sendo assim, seria necessário levar esta demanda para a Direção 74 
Acadêmica e Chefia do Apoio Pedagógico, para que seja verificada a possibilidade da abertura 75 
destas vagas. Com duas abstenções foi aprovada a consulta ao Apoio Pedagógico e Dir. 76 
Acadêmica sobre a possibilidade de abertura das novas vagas. Nada mais havendo a acrescentar, 77 
eu, Diego Casado, lavrei a presente ata. Guarulhos, 06 de agosto.      78 


