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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO DA EFLCH-1 

UNIFESP. 2 

Aos vinte e dois dias do mês de abril de 2019, às 09 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara de 3 

Graduação da EFLCH-Unifesp, por convocação de sua presidenta, professora Marina Soler. 4 

Presentes: Representantes docentes: Lucila Pesce (Pedagogia), Rodrigo Ribeiro (Ciências 5 

Sociais), Patrícia Aranovich (Filosofia), Maria Lucia Claro Cristóvão (Letras Português Francês), 6 

Souzana Mizan (Letras Português Inglês), Maria Eulália Ramicelli (Letras Português Inglês), João 7 

Kogawa (Letras Português), Silvia Etel (Letras Espanhol), Marcelo Lachat (Letras Português), 8 

Leandro Pasini (Letras Espanhol) e Fernando Gazoni (vice-presidente Câmara). Representante 9 

TAE: Lídia Martins. Convidados: Ivo da Silva Jr. – Chefe de Departamento Filosofia, Neide Elias 10 

(Letras), Pedro Marques (Letras), Sueli Fidalgo (Letras), Márcio Ribeiro (chefe do Apoio 11 

Pedagógico). Justificaram ausência os seguintes membros docentes: Alexandre Godoy (História), 12 

José Hamilton (Letras Francês) e André Carone (Filosofia). I. Pauta: I. Informes; II. Ordem do 13 

dia: 1. Processos Discentes; 2. Extinção dos DCs Fixos - planejamento das discussões; 3. 14 

Indicação de Representante para compor o CLAA; 4. Edital de Eleição da Presidência da 15 

Câmara. A presidenta da Câmara de Graduação, Marina Soler, iniciou a reunião às 10 horas. 16 

Informes: Marina apresentou os novos coordenadores do curso de Letras, professores Maria 17 

Lucia Claro Cristóvão (Letras Português Francês Licenciatura), Souzana Mizan (Letras Português 18 

Inglês Licenciatura), Maria Eulália Ramicelli (Letras Português Inglês Bacharelado), João Kogawa 19 

(Letras Português Bacharelado), Marcelo Lachat (Letras Português Licenciatura), Leandro Pasini 20 

(Letras Português Espanhol Bacharelado), Silvia Etel (Letras Português Espanhol Licenciatura), 21 

além do professor José Hamilton (Letras Português Francês Bacharelado), que justificou ausência. 22 

Marina relatou ocorrido na última reunião do CG, em que houve recurso de um aluno de Filosofia 23 

quanto ao parecer da Câmara em seu processo, havendo questionamento por parte do Conselho 24 

sobre a falta de justificativa da Comissão do Curso no parecer. Patrícia esclareceu que houve um 25 

entendimento sobre o indeferimento, uma vez que o aluno, embora tenha perdido a vaga por não 26 

ter feito a escolha ABI, não frequenta o curso, obtendo reprovação na maioria das UCs e 27 

mencionou a importância de os docentes fazerem o correto lançamento da reprovação por 28 

frequência, quando for este o caso. Lucila solicitou informe sobre a eleição da presidência da 29 

Câmara, esclarecendo que há um rodízio e que nele, Pedagogia se candidataria para a próxima 30 

eleição e que o departamento já possui um nome para indicar. Marina informou que solicitou à 31 

Pró-Reitoria o FG (Função Gratificada) da Câmara e foi informada que não existe mais esse FG, 32 

pois como a presidenta anterior, prof. Indaiá era também coordenadora, esse FG foi repassado pra 33 

outra pessoa e a professora Magali informou que não haverá novas FGs. Portanto, no novo 34 

presidente da Câmara deverá tentar recuperar esse FG, sugerindo pautar essa questão na 35 

Congregação. Lídia informou o prazo para envio dos quadros semanais, ementas e formulários de 36 

curricularização pelas coordenações para o Apoio Pedagógico e Secretaria de alunos. II. Ordem 37 

do dia: a Presidente sugeriu a inversão dos itens 1 e 2 da ordem do dia, em razão do professor Ivo 38 

ter sido convidado exclusivamente para o item 2, havendo concordância dos membros. 1. 39 

Extinção dos DCs Fixos - planejamento das discussões: o professor Ivo apresentou à Câmara o 40 

histórico da oferta dos Domínios Conexos Fixos (DCFs) no campus e as mudanças que foram 41 

feitas ao longo do tempo. Esclareceu que o principal problema destas disciplinas diz respeito à 42 

questão metodológica, que é diferente para cada curso, causando ruídos, uma vez que o conteúdo 43 

não condiz com o que os alunos aprendem em seus respectivos cursos. Observou que essa 44 

discussão surgiu com maior força em 2018, chegando à extinção dos DCFs na Congregação do 45 

campus. Ressaltou a necessidade do curso de Filosofia alterar o PPC devido à Resolução de 2015 46 

para atender às exigências relativas à carga horária da Licenciatura e que o objetivo era realizar de 47 

uma só vez todas as alterações necessárias. A alteração é importante em face do índice de 48 

reprovação nos DCFs e do tamanho das turmas. No caso de Filosofia, a mudança incidirá no 49 

primeiro ano do curso, com 10 professores cuidando dos ingressantes. Mencionou ainda que o 50 
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departamento de Filosofia tem o menor número de docentes e arca com os primeiros anos de todos 51 

os cursos, sem que haja essa obrigatoriedade no projeto do campus. Sueli ressaltou que os PPCs 52 

dos demais cursos possuem sim a definição de DCFs ofertados por Filosofia e lembrou que Letras 53 

retirou as UCs  de Francês e Inglês para Leitura de Textos, mas posteriormente contratou dois 54 

professores e retomou a oferta destas UCs ao campus. Lucila observou que Pedagogia oferta um 55 

número expressivo de UCs para todo o campus, em especial a UC de relações étnico-raciais. 56 

Patrícia relatou que Filosofia continua, assim como Pedagogia, ofertando no mínimo 20% das 57 

vagas para DC, exceto estágios. Fernando Gazoni fez uma correção, observando que, pelos 58 

critérios do campus, 10% das vagas são destinadas para domínio conexo. Sueli ressaltou que em 59 

momento algum questionou a contribuição de Filosofia, apenas aproveitou para falar que Letras 60 

retirou sua contribuição e, quando pode, retomou a oferta. Ivo deu sequência à proposição de 61 

Filosofia de realizar uma transição de modo a não desrespeitar os processos internos de cada curso. 62 

Para tanto, os  DCFs seriam mantidos na grade não como DCFs, mas como eletivas, sendo que a 63 

UC Leitura e Interpretação de Textos Clássicos seria compartilhada entre os cursos pelo período 64 

de um ano, cada curso contribuindo com um docente, enquanto Filosofia Geral continuaria sendo 65 

ofertada pelos docentes de Filosofia também pelo período de um ano. Patrícia lembrou o e-mail 66 

enviado pelo professor Alexandre (História) à Câmara e sugeriu que cada curso ofereça a UC 67 

Leitura e Interpretação de Textos Clássicos adequada a seus respectivos cursos e metodologias. 68 

Fernando retomou a deliberação da Congregação, por meio de uma moção do prof. Janes, 69 

solicitando que sejam respeitadas as dinâmicas dos departamentos e afirmou que o proposto por 70 

Filosofia não condiz com o que foi decidido pelo curso de Letras, pois para esse curso não havia 71 

condições de modificação no primeiro semestre. Para Letras, seriam necessários dois docentes e 72 

eles não possuem esse quantitativo para alocar no primeiro semestre. Patrícia observou que 73 

Filofia tem urgência em alterar o PPC e Fernando reiterou a importância de fazer o que foi 74 

acordado na Congregação, que Letras já pensou em propostas e alternativas, mas não tem 75 

condições de reformar seu PPC para 2020. Pedro afirmou que não há discordância sobre “o que 76 

fazer” e sim sobre “como fazer” e que na reunião com a CPAP foram colocadas várias restrições 77 

às possibilidades aventadas pelo curso. João retomou a discussão realizada na CPAP no dia 28 de 78 

março, lembrando que foi dito que, por se tratar de UCs de DCF, se extintas no PPC de Filosofia, 79 

todos os outros PPCs devem ser alterados. Afirmou que se trata de um impedimento legal alterar o 80 

PPC de Filosofia sem alterar os demais. Rodrigo retomou a discussão no curso de Ciências 81 

Sociais e relatou que há dificuldade em deliberar de imediato, pois há outros problemas a serem 82 

enfrentados pelo curso e que demandam atenção dos docentes. Uma das ideias aventadas é ampliar 83 

uma das janelas no 2° termo e criar uma introdução à vida acadêmica, mas não há amadurecimento 84 

para implementar isso em 2020. Sueli ressaltou a questão legal que obriga todos os cursos a 85 

mudarem seus PPCs. Ivo retomou a proposta de transição sem prejuízo a nenhum curso, 86 

ressaltando que é preciso verificar algumas das informações a respeito das alterações nos PPCs e 87 

informou que há um colega da Letras, prof. Eduíno, que sistematicamente oferece a disciplina de 88 

Leitura e Interpretação de Textos Clássicos e que de seu ponto de vista, não há impedimento legal 89 

para que os colegas de outros cursos ministrem essa disciplina, reforçando o pedido para que todos 90 

pensassem juntos em uma saída. Patrícia observou que o prof. Eduíno já se ofereceu para dar a 91 

disciplina de Filosofia Geral no segundo semestre, sem prejuízo de suas demais disciplinas no 92 

curso de Letras. Fernando pediu para o Ivo esclarecer se a proposta é para 2020, ao que foi 93 

respondido que sim, pois na sequência todos os PPCs estariam reformulados. Patrícia disse que, 94 

de acordo com seu entendimento, foi acordado na Congregacao que a partir de 2021 não serão 95 

mais ofertados os DCFs. Márcio esclareceu que os DCFs só não existirão mais se houverem dois 96 

PPCs para cada curso, caso contrário é necessário manter a oferta destas UCs para os alunos que 97 

ainda não cursaram. Sueli disse que em 2018 Letras havia proposto matriz de transição, mas não 98 

foi aceito pela CPAP e ressaltou que a matriz de equivalência exige que a UC denominada 99 

equivalente tenha conteúdo equivalente. Marina ressaltou que não tem condições de dizer se apoia 100 
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ou não esta proposta, pois é necessário levar a discussão para os departamentos; outra questão é 101 

que talvez não seja possível à Filosofia fazer todas as alterações no PPC de uma única vez, pois 102 

estão solicitando ajuda aos departamentos e eles precisam se adequar para isso. Patrícia e Ivo 103 

sugeriram fazer todas as alterações de uma única vez e os cursos que não fizerem a alteração 104 

teriam mantidos os DCFs em seus PPCs, mantendo a oferta pelo departamento de Filosofia pelo 105 

ano de 2020. Patrícia informou que o prof. André já consultou a CPAP a esse respeito e que foi 106 

aceito. Fernando insistiu em respeitarem as dinâmicas próprias de cada departamento, pois há um 107 

consenso na Câmara, mas as discussões no departamento e NDE se estenderão pelo segundo 108 

semestre, perguntando como ficará o cenário se não for possível aprovar uma matriz de 109 

equivalência. Ressaltou que a retirada dos DCFs não foi resultado de uma alteração do PPC de 110 

Letras, que o curso aceita a extinção, mas é preciso respeitar a dinâmica de cada departamento, 111 

pois no caso de Letras não é possível retirar 120 horas do PPC. Sueli ressaltou que tal alteração 112 

requer nova alteração na estrutura do curso e isso requer tempo de trabalho. Leandro criticou o 113 

uso do professor Eduínio para a oferta de Filosofia Geral, pois se trata de um expediente legal que 114 

só se usa quando se quer; que o professor está sendo usado como exemplo expondo o 115 

departamento e usando um voluntarismo como norma. Sueli solicitou que constasse em ata que 116 

esta não é uma proposta que o referido professor assuma; excepcionalmente ele fez e pode fazer, 117 

mas não está sendo proposto que o professor assuma uma disciplina pelo departamento de Letras. 118 

Rodrigo ressaltou que com o voluntarismo do docente, a disciplina não deixou de ser ofertada 119 

pelo departamento de Filosofia. Leandro retomou a fala e disse que o DCF foi sempre tratado 120 

como fator de integração do campus, por isso sua retirada impacta os demais cursos. Ivo retomou a 121 

decisão da retirada dos DCFs, que foi sólida e quase unânime. Ressaltou um ponto em relação à 122 

Filosofia Geral, informando que no novo PPC de Filosofia, propõe-se a criação de uma 123 

equivalência entre Filosofia Geral e uma UC eletiva que possui muita semelhança com o conteúdo 124 

da primeira, podendo ser ofertada para os alunos que ainda precisassem cursar esta UC. Observou 125 

que a provação da extinção dos DCFs estava vinculada à transição para 2020 e não para além dele. 126 

Sendo a implementação somente para 2021, Filosofia asseguraria estas UCs em 2020 e, caso 127 

algum professor de forma voluntária queira ofertar estas UCs, ajudaria o curso de Filosofia. 128 

Patrícia propôs a realização de uma reunião na Câmara ou na Reitoria para esclarecer dúvidas 129 

sobre estas questões. Lucila leu um e-mail enviado pela Liduína (CPAP) à coordenação do curso 130 

de Pedagogia em que ela afirma que mediante o resultado da reunião ocorrida em 28/03, o 131 

encaminhamento seria a realização do planejamento conjunto dos cursos pela Câmara a respeito de 132 

quando e como realizar a retirada dos DCFs para então agendar nova reunião conjunta na CPAP. 133 

Fernando pediu esclarecimentos sobre os docentes para o primeiro ano do curso de Filosofia. 134 

Patrícia esclareceu que para o primeiro semestre, atualmente são 8 docentes que ofertam 6 turmas 135 

de DCF e 2 UCs fixas da Filosofia. No novo PPC, seriam 5 turmas de tutoria com 136 

aproximadamente 12 alunos cada, 4 turmas para fixas e 1 turma com todos os alunos juntos de 137 

Filosofia, totalizando 10 docentes para o primeiro semestre. Isso se espelha para o segundo 138 

semestre. Marina propôs o encaminhamento para composição do documento que foi solicitado à 139 

Câmara, contendo os cronogramas de cada curso. Neide informou que Letras já possui um 140 

cronograma das ações e estimativa de prazos para os 8 PPCs. Ivo informou que Filosofia já possui 141 

as prévias das matrizes curriculares, já retirando os DCFs. Rodrigo informou que o curso de 142 

Ciências Sociais está nas primeiras conversas sobre a substituição, havendo interesse em abrir uma 143 

nova janela no 2° termo ou transformá-la em DC eletivo, reiterando que gostariam de fazer a 144 

alteração integrada a outras alterações necessárias. Marina sugeriu usar o calendário da Letras para 145 

os cursos que ainda não possuem um cronograma. Para o curso  História, a Marina irá solicitar 146 

maiores informações sobre o cronograma. Lucila informou que o curso de Pedagogia está 147 

adiantado quanto à proposta e acredita que seja possível ter a matriz nova já para 2020. Fernando 148 

fez uma proposta de votação, e, que Pedagogia e Filosofia passariam seus novos PPCs ainda em 149 

2019 e os demais cursos seguiriam o calendário da Letras, apresentando isso à CPAP/Prograd. 150 
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Marina propôs passar o documento a ser elaborado pela Câmara na reunião da Congregação de 151 

02/05. Fernando ressaltou que se trata de uma deliberação prévia, pois dependerá da aprovação 152 

posterior da CPAP. Rodrigo ressaltou a importância de ressaltar que, embora se trata de um 153 

processo comum, é importante reconhecer as especificidades de cada curso. Marina informou que 154 

solicitará ponto de pauta na Congregação de 02/05 e que vai agendar reunião coletiva na Prograd 155 

para apresentar o documento. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 2. 156 

Processos Discentes: foram analisados dois processos discentes: deferido o processo 157 

015084/2019-77, matrícula 133043 – Domingas Diniz de Oliveira, curso Pedagogia (trancamento 158 

especial de matrícula); indeferido o processo 015095/2019-57, matrícula 77541 – Priscila da Costa 159 

Barros da Silva (reversão de perda de vaga). 160 

3. Indicação de Representante para compor o CLAA: este ponto foi retirado da pauta, ficando 161 

para a próxima reunião. 4. Edital de Eleição da Presidência da Câmara: foi apresentado o 162 

edital, elaborado pela comissão eleitoral com base no edital anterior, sendo aprovado. Nada mais 163 

havendo a acrescentar, eu, Lídia Martins, lavrei a presente ata. Guarulhos, 24 de abril de 2019.  164 


