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Ata da 53ª Reunião do Conselho de Graduação –Ordinária. 

  

Aos quinze dias do mês de outubro de dois mil e quatorze, às oito horas e cinquenta e um minutos 1 

no Anfiteatro do térreo do Prédio da Reitoria da Universidade Federal de São Paulo, situado na Rua 2 

Sena Madureira, mil e quinhentos, térreo, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, realizou-se 3 

a quinquagésima terceira reunião ordinária do Conselho de Graduação sob a presidência da Pró-4 

Reitora de Graduação, Prof.ª Dr.ª Maria Angélica Pedra Minhoto. Contando o quórum de quarenta 5 

(40) conselheiros presentes, reuniram-se os membros conselheiros (previamente convocados): Pró-6 

Reitora Adjunta de Graduação, Prof.ª Dr.ª Jacqueline Luz; a Coordenadora do Curso de 7 

Administração, Prof.ª Dr.ª Márcia Carvalho de Azevedo; Bacharelado Interdisciplinar em Ciências 8 

e Tecnologias, Prof.ª Dr.ª Luciana Ferreira da Silva, o Coordenador do Curso de Bacharelado 9 

Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar, Prof. Dr. Fernando Ramos Martins; a 10 

coordenadora do Curso de Ciências Ambientais, Prof.ª Dr.ª Eliana Rodrigues; o Coordenador do 11 

Curso de Ciências Atuariais, Prof. Dr. Ricardo Hirata Ikeda; a Coordenadora do Curso de Ciências 12 

Biológicas, Prof.ª Dr.ª Karin Argenti Simon; a Coordenadora do Curso de Ciências Biológicas - 13 

Modalidade Médica, Prof.ª Dr.ª Silvia Saiuli Miki Ihara; a Coordenadora do Curso de Ciências 14 

Contábeis, Prof.ª Dr.ª Nena Geruza Cei; representando a Coordenação do Curso de Ciências da 15 

Computação, o professor indicado para assumir a coordenação do curso, Prof. Dr. Álvaro Luiz 16 

Fazenda, a Coordenadora do Curso de Ciências Sociais, Prof.ª Dr.ª Débora Alves Maciel; o 17 

coordenador do Curso de Educação Física, Prof. Dr. Rogério Cruz Oliveira; a Coordenadora do 18 

Curso de Enfermagem, Prof.ª Dr.ª Suzete Maria Fustinoni; representando a Coordenação do Curso 19 

de Engenharia Biomédica, o professor indicado para assumir a coordenação do curso, Prof. Dr. 20 

Fabiano Carlos Paixão; o Coordenador do Curso de Engenharia da Computação, Prof. Dr. Tiago de 21 

Oliveira; a Coordenadora do Curso de Engenharia Química, Profª Drª Fabiana Perrechil Bonsanto ; 22 

o Vice-coordenador do Curso de Farmácia, Prof. Dr. Fábio Kummrow; a Vice-coordenadora do 23 

Curso de Fisioterapia, Prof.ª Dr.ª Cristina dos Santos Cardoso de Sá; a Coordenadora do Curso de 24 

Fonoaudiologia, Prof.ª Dr.ª Silvana Bommarito; o Vice-coordenador do Curso de História, Prof. Dr. 25 

Alexandre Pianelli Godoy; a Vice-coordenadora do Curso de História da Arte, Prof.ª Dr.ª Flavia 26 

Galli Tatsch; representando a Coordenação do Curso de Letras, Prof.ª Dr.ª Rosangela Aparecida 27 

Dantas de Oliveira o Coordenador do Curso de Licenciatura Plena em Ciências, Prof. Dr. Reginaldo 28 

Alberto Meloni; o Coordenador do Curso de Matemática Computacional, Prof. Dr. Luís Felipe 29 

Bueno; o Coordenador do Curso de Medicina, Prof. Dr. Rimarcs Gomes Ferreira; o Coordenador do 30 

Curso de Nutrição, Prof. Dr. Prof. Dr. Daniel Henrique Bandoni; a Coordenadora do Curso de 31 

Psicologia, Prof.ª Dr.ª. Carla Bertuol; o Coordenador dos Cursos de Química e Química Industrial, 32 

Prof. Dr. Heron Dominguez Torres da Silva; a Vice-Coordenadora do Curso de Tecnologia em 33 

Informática e Saúde, Prof.ª Dr.ª.  Rita Maria de Lino Tárcia; a Coordenadora do Curso de 34 

Tecnologia Oftálmica, Prof.ª Dr.ª Paula Yuri Sacai; a Vice-Coordenadora do Curso de Terapia 35 

Ocupacional, Profª. Dr.ª Patrícia Leme de Oliveira Borba; o Diretor do Instituto de Ciências 36 

Ambientais, Químicas e Farmacêuticas (Campus Diadema), Prof. Dr. João Alexandrino; o 37 

representante da Direção da Escola Paulista de Medicina, Prof. Dr. Eduardo Alexandrino Medeiros; 38 

a representante do Instituto de Ciência e Tecnologia (Campus  São José dos Campos), Prof.ª Dr.ª 39 

Aline Capella de Oliveira; a Vice-Diretora da Escola Paulista de Economia, Política e Negócios 40 

(Campus Osasco), Prof.ª Dr.ª Claudia Alessandra Tessari; a representante dos Professores 41 

Associados, Prof.ª Dr.ª Maria Teresa R. L. Landman; a representante dos Professores Associados, 42 

Prof.ª Dr.ª Conceição Vieira da Silva Ohara; a representante dos Professores Adjuntos Raquel dos 43 

Santos Mandanelo Souza e o representante dos servidores técnico-administrativos, Sr. Ygor Luiz 44 
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Ventura de Jesus. Justificaram a ausência: a coordenadora do Curso de Relações Internacionais, 45 

Profª Drª Cristina Soreanu Pecequilo, a direção do Instituto de Saúde e Sociedade (Campus Baixada 46 

Santista). Participaram da reunião, na qualidade de convidados, o Coordenador de Avaliação, Prof. 47 

Dr. Joel Machado Júnior; a presidente da Câmara de Graduação de Diadema, Profª Drª Marilena 48 

Aparecida de Souza Rosalen; o vice-diretor do Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e 49 

Farmacêuticas (Campus Diadema), Prof. Dr. Newon Andréo Filho; os docentes do campus  50 

Diadema, Profª Drª  Leila Thomazelli Thieghi e Prof. Dr. Sergio Stoco e a Coordenadora do projeto 51 

de Cálculo e docente do campus São José dos Campos, a Prof.ª Dr.ª Elizangela Camilo A pauta 52 

prevista para a sessão era: 1. Aprovação da Atas de setembro (ordinária e extraordinária); 2. 53 

Solicitação de alteração ata Prof. Carlos Bello; 3. Homologação da Coordenadora do Curso 54 

Tecnologia em Informática em Saúde do Campus São Paulo - Profa. Dra. Rita Maria Lino Tárcia; 55 

4. Homologação do Coordenador do Curso de Engenharia Biomédica do Campus São José dos 56 

Campos - Prof. Dr. Fabiano Carlos Paixão; 5. Homologação do Coordenador do Curso de 57 

Bacharelado em Ciência da Computação do Campus São José dos Campos - Prof. Dr. Álvaro Luiz 58 

Fazenda; 6. Pedido de trancamento excepcional do aluno Paulo Henrique Reis Galerani do 59 

curso de Letras Campus Guarulhos; 7. Pedido de trancamento excepcional da aluna Camila 60 

de Oliveira Chio do curso de Letras Campus Guarulhos; 8. Pedido de trancamento excepcional do 61 

aluno José Carlos de Oliveira do curso de Serviço Social Campus Baixada Santista; 9.Pedido de 62 

extensão de prazo de integralização de Paulo Sergio Campos de Aguiar do curso de Ciências 63 

Sociais do Campus Guarulhos; 10. Projeto Cálculo; 11. Projeto Workshop Instituto das Cidades - 64 

Zona Leste; 12. Comissão Integralização; 13. Apresentação PPC do curso de Medicina e 14.Pesos, 65 

Nota e Vagas de corte SiSU. A Sr.ª Presidente iniciou a sessão cumprimentando os Conselheiros e 66 

felicitando os docentes presentes pelo “Dia do Professor”, comemorado na ocasião. Logo em 67 

seguida iniciou os informes previstos para a reunião (1.Reunião Extraordinária para Minuta do 68 

Regimento das Câmaras de Graduação da Unifesp e 2.Carga horária docente – Eletiva/Optativa). 69 

Seguindo a ordem prevista na convocação iniciou os informes apresentando, (1) Reunião 70 

Extraordinária para Minuta do Regimento das Câmaras de Graduação da Unifesp.  A Srª Presidente 71 

esclareceu que, dada a extensão da pauta do dia, o tema havia sido excluído da pauta de outubro, 72 

não estando presente na convocação, tal como se previra ao término da quinquagésima segunda 73 

reunião. Para a discussão do assunto será necessária a realização de uma nova reunião 74 

extraordinária de pauta única. Foi proposta a data de sete de novembro, sexta-feira para a realização 75 

da reunião extraordinária que exauriria a discussão e votação do Regimento das Câmaras de 76 

Graduação da Unifesp. Os Conselheiros alegaram dificuldades com a data tanto por já terem 77 

atividades previstas em seus campi, quanto por ser seguido à realização do Congresso, o que 78 

resultaria em muito tempo afastados dos campi de origem. Houve a contraproposta da realização da 79 

reunião no dia trinta e um de outubro de dois mil e quatorze. Havendo certo consenso em torno da 80 

escolha da data, a Srª Presidente comprometeu-se a verificar a disponibilidade de anfiteatro antes de 81 

inseri-lo como ponto de deliberação. Seguiu-se com o segundo informe (Carga horária docente – 82 

Eletiva/Optativa). A Srª Presidente informou que havia chegado à Pró-Reitoria de Graduação nova 83 

solicitação do TCU a respeito da carga horária de docentes de mais um curso de Graduação da 84 

Unifesp, parecida com a solicitação que fora recebida no ano anterior. Ponderou que a resposta a 85 

solicitação anterior havia sido positiva, com o compromisso da Unifesp de resolver as pendências 86 

encontradas na obtenção e validação dos dados. Na realidade, o questionamento atual, aponta para 87 

um problema dos dados que já fora solucionado. A Pró-Reitora observou que, conforme percebera 88 

nas reuniões dos Colégio de Pró-reitores de Graduação das IFES, as auditorias do chamado 89 

“sistema  U” (AGU, TCU, CGU) têm sido frequentes e intensas sobre todas as universidades 90 
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federais. Entre elas, um dos pontos bastante cobrado têm sido a carga horária dos docentes dedicada 91 

ao ensino. A Sr.ª Presidente finalizou o informe apontando que o objetivo da inserção desse ponto 92 

na reunião do Conselho não era tomar alguma atitude, mas divulgar a informação e solicitar que os 93 

coordenadores de curso e diretores ali presentes transmitissem-na para os demais colegas docentes. 94 

A Srª Presidente alertou que as cargas horárias de unidades curriculares e optativas, ainda que não 95 

computassem para o estudante na integralização do seu curso, constavam do histórico acadêmico e 96 

computavam, sim, para a carga horária docente lecionada na graduação, tal como as demais 97 

unidades curriculares (UCs) cadastradas na Pasta Verde, inclusive para fins de progressão funcional 98 

do docente. Lembrou que tais UCs eram de suma importância na criação de trajetórias de formação 99 

variadas dentro dos cursos de Graduação, permitindo que os estudos tivessem maior 100 

aprofundamento em temas específicos de seu interesse ainda na Graduação. Encerrado o último 101 

informe previsto e havendo a confirmação da disponibilidade de local para realizar a reunião 102 

extraordinária do Conselho de Graduação, a Srª Presidente solicitou a inserção, como primeiro 103 

ponto de pauta da presente reunião, a “Realização do Conselho Extraordinário de Graduação 104 

em 31/10/2014 às 08:30”. Havendo consenso e não havendo outros informes, foi dado início ordem 105 

do dia na seguinte ordem: 1. Realização do Conselho Extraordinário de Graduação em 31/10/2014 106 

às 08:30 2. Aprovação da Atas de setembro (ordinária e extraordinária); 3. Solicitação de 107 

alteração ata Prof. Carlos Bello; 4. Homologação da Coordenadora do Curso Tecnologia em 108 

Informática em Saúde do Campus São Paulo - Profa. Dra. Rita Maria Lino Tárcia; 5. 109 

Homologação do Coordenador do Curso de Engenharia Biomédica do Campus São José dos 110 

Campos - Prof. Dr. Fabiano Carlos Paixão; 6. Homologação do Coordenador do Curso de 111 

Bacharelado em Ciência da Computação do Campus São José dos Campos - Prof. Dr. Álvaro Luiz 112 

Fazenda; 7. Pedido de trancamento excepcional do aluno Paulo Henrique Reis Galerani do 113 

curso de Letras Campus Guarulhos; 8. Pedido de trancamento excepcional da aluna Camila 114 

de Oliveira Chio do curso de Letras Campus Guarulhos; 9. Pedido de trancamento excepcional do 115 

aluno José Carlos de Oliveira do curso de Serviço Social Campus Baixada Santista; 10. Pedido de 116 

extensão de prazo de integralização de Paulo Sergio Campos de Aguiar do curso de Ciências 117 

Sociais do Campus Guarulhos; 11. Projeto Cálculo; 12. Projeto Workshop Instituto das Cidades - 118 

Zona Leste; 13. Comissão Integralização; 14. Apresentação PPC do curso de Medicina e 15. 119 

Pesos, Nota e Vagas de corte SiSU.  Iniciou-se a pauta com a deliberação sobre a realização da 120 

reunião extraordinária. 1. Realização do Conselho Extraordinário de Graduação em 31/10/2014 121 

às 08:30.  A proposta foi colocada em discussão e não havendo manifestações por parte dos 122 

conselheiros foi deliberada. A. realização do Conselho Extraordinário de Graduação em 123 

31/10/2014 às 08:30 foi aprovada por unanimidade sem abstenções.  Seguiu-se a ordem do dia 124 

com a aprovação das atas. 2. Aprovação da Atas de setembro (ordinária e extraordinária). Sr.ª 125 

Presidente apresentou as minutas das atas a serem apreciadas. Não havendo inscritos para discussão 126 

nem propostas de ratificações, ressalvas ou destaques, as atas da quinquagésima reunião do 127 

Conselho de Graduação – ordinária, realizada em dezessete de setembro de dois mil e quatorze e da 128 

quinquagésima primeira reunião do Conselho de Graduação – extraordinária, realizada em vinte e 129 

cinco de setembro de dois mil e quatorze foram colocadas em votação. As atas da quinquagésima 130 

(50ª) reunião do Conselho de Graduação – ordinária e da quinquagésima primeira (51ª) 131 

reunião do Conselho de Graduação – extraordinária foram aprovadas por maioria de votos 132 

sem (0) votos contrários e com três (3) abstenções. Seguiu-se com a apreciação do terceiro item de 133 

pauta, a saber, 3. Solicitação de alteração ata Prof. Carlos Bello. A Srª Presidente esclareceu que 134 

a solicitação de alteração de ata recebida na Pró-Reitoria de Graduação fora encaminhada pelo Prof. 135 

Dr. Carlos Alberto Bello e Silva que, apesar de não ser conselheiro, fora convidado a participar da 136 
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quadragésima segunda (42ª) reunião do Conselho de Graduação- ordinária realizada em dezenove 137 

de fevereiro de dois mil e quatorze, na qual houve a exposição dos resultados de Seminário 138 

realizado e o debate sobre o campus Zona Leste e seus futuros cursos de graduação, no décimo 139 

terceiro item de pauta discutido na ocasião (“13. UNIFESP – Campus Zona Leste”). A proposta, 140 

fruto da primeira rodada de discussão sobre o tema, foi apresentada conjuntamente pela Pró-Reitora 141 

de Graduação, Prof.ª Dr.ª Maria Angélica Pedra Minhoto, pelo Pró-Reitor Adjunto de 142 

Planejamento, Prof. Dr. Pedro Fiori Arantes.  A retificação, visaria corrigir uma possível má 143 

interpretação sobre a participação do Prof. Bello não tanto na apresentação e divulgação do 144 

material, mas no debate resultante da apresentação, conduzida pela Pró-Reitora de Graduação. 145 

Sendo assim, solicita que sejam retificadas as linhas 364 a 366 da ata para que onde consta “13. 146 

UNIFESP – Campus Zona Leste. A Sr.ª Presidente convidou o docente Prof. Dr. Carlos Alberto 147 

Bello e Silva, que acompanhou de perto as discussões para apresentar o material. Informou que o 148 

material produzido será amplamente divulgado.” passasse a constar “13. UNIFESP – Campus 149 

Zona Leste. A Sr.ª Presidente convidou o docente Prof. Dr. Carlos Alberto Bello e Silva, que 150 

acompanhou de perto as discussões, para expor sua avaliação acerca do seminário. O docente disse 151 

ter considerado o projeto muito interessante, pelo seu teor progressista e relacionado à discussão 152 

dos direitos sociais. Em seguida, a Pró-Reitora apresentou o material produzido e informou que ele 153 

será amplamente divulgado.”. Após a leitura do memorando, em que o docente solicita a correção 154 

acima mencionada, a Srª Presidente esclareceu que, em se tratando de ata já aprovada em reunião, 155 

não seria possível mais fazer a retificação e que o destaque apareceria na ata da presente reunião, 156 

ficando, portanto, registrada a ressalva, caso o Conselho deliberasse favoravelmente. Feita essa 157 

ponderação, a Presidente abriu o tema para discussões. Não havendo inscrições, o item foi colocado 158 

em votação.  O destaque da ata da quadragésima segunda (42ª) reunião do Conselho de 159 

Graduação- ordinária, solicitada pelo Prof. Carlos Alberto Bello e Silva foi aprovada com a 160 

ressalva de que não se faria a retificação da ata já aprovada por maioria de votos sem (0) votos 161 

contrários e com quatro (4) abstenções, mantendo a observação na ata da quinquagésima terceira 162 

reunião ordinária do Conselho de Graduação – ordinária. Prosseguiu-se, a reunião, com as 163 

apreciações das homologações das coordenações de curso. 4. Homologação da Coordenadora do 164 

Curso Tecnologia em Informática em Saúde do Campus São Paulo. O departamento de 165 

Tecnologia em Informática em Saúde da Escola Paulista de Medicina do Campus São Paulo 166 

informou que a então coordenadora do Curso de Tecnologia em Informática em Saúde, Profª Drª 167 

Viviane Bernado estaria em período de licença de trezentos e sessenta e cinco dias (365 dias), a 168 

partir de julho de dois mil e quinze, tendo sido indicada para assumir a coordenação a então vice-169 

coordenadora do curso, Profª Drª  Rita Maria de Lino Tárcia. A Pró-Reitora informou que a 170 

indicação fora homologada na última reunião da Congregação do Campus e agora deveria ser 171 

apreciada pelo Conselho de Graduação. Não havendo inscritos, a indicação foi colocada em 172 

votação. A indicação da Profª Drª  Rita Maria de Lino Tárcia para assumir a Coordenação do 173 

Curso de  Tecnologia em Informática em Saúde do Campus São Paulo até 16 de julho de dois 174 

mil e quinze foi homologada por unanimidade sem abstenções. A Srª Presidente cumprimentou a 175 

nova coordenação disponibilizando o auxílio da Pró-Reitoria de Graduação para o que se fizesse 176 

necessário 5. Homologação do Coordenador do Curso de Engenharia Biomédica do Campus 177 

São José dos Campos - Prof. Dr. Fabiano Carlos Paixão. A vice-direção em exercício do 178 

Instituto de Ciência e Tecnologia Campus São José dos Campos encaminhou a indicação, aprovada 179 

em reunião da Congregação do Campus, do Prof. Dr. Fabiano Carlos Paixão para a coordenação do 180 

Curso de Engenharia Biomédica. Não havendo inscrições para a discussão, a escolha da 181 

coordenação foi colocada em votação. A indicação do Prof. Drª Fabiano Carlos Paixão para a 182 
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coordenação do Curso de Engenharia Biomédica no período de dezesseis de outubro de 2014 a 183 

de dezesseis de outubro 2016 foi aprovada por unanimidade sem abstenções. O Instituto de 184 

Ciência e Tecnologia Campus São José dos Campos informou, na oportunidade, a escolha do Prof. 185 

Dr. Henrique Alves de Amorim para assumir a Vice-coordenação do Curso de Engenharia 186 

Biomédica. A Srª Presidente cumprimentou a nova coordenação e colocou a Pró-Reitoria à 187 

disposição para o auxílio que se fizesse necessário. 6. Homologação do Coordenador do Curso 188 

de Bacharelado em Ciência da Computação do Campus São José dos Campos - Prof. Dr. 189 

Álvaro Luiz Fazenda. Foi analisada a indicação encaminhada pela direção do Instituto de Ciência 190 

e Tecnologia Campus São José dos Campos para a coordenação do Curso de Ciências da 191 

Computação. Não havendo debate, a indicação foi colocada em votação. A indicação do Prof. Dr. 192 

Álvaro Luiz Fazenda para o cargo de Coordenador do Curso de Ciências da Computação – 193 

Campus São José dos Campos foi aprovada por unanimidade sem abstenções para o período de 194 

dezesseis de outubro de 2014 a de dezesseis de outubro 2016. Instituto de Ciência e Tecnologia 195 

Campus São José dos Campos informou também o nome escolhido para assumir a Vice-196 

coordenação do Curso de Ciência da Computação: Prof.ª Dr.ª Denise Stringhini. A Srª Presidente 197 

deu as boas-vindas a nova coordenação, lembrando que a Pró-Reitoria de Graduação estaria à 198 

disposição para o auxílio que se fizesse necessário. Terminadas as homologações de pauta, seguiu-199 

se para as análises dos pedidos de trancamento, conforme a ordem de pauta prevista. 7. Pedido 200 

de trancamento excepcional do aluno Paulo Henrique Reis Galerani do curso de Letras 201 

Campus Guarulhos. Foi analisada a solicitação do estudante Paulo Henrique Reis Galerani 202 

(Processo nº 23089.015294/2014-51). O discente do primeiro ano do Curso de Letras - Português/ 203 

Francês do turno vespertino solicitou trancamento especial de um semestre letivo por motivo de 204 

saúde formalmente documentado no processo. A Comissão de Curso emitiu parecer favorável à 205 

solicitação, que foi encaminhada à Pró-Reitoria de Graduação, que deferiu o pedido e encaminhou 206 

para homologação no Conselho de Graduação. Não tendo inscritos para o debate, o pedido foi 207 

colocado em votação. O pedido de trancamento excepcional, constante no processo nº 208 

23089.015294/2014-51, do aluno Paulo Henrique Reis Galerani, do curso de Letras - 209 

Português/ Francês Campus Guarulhos para o segundo semestre letivo de dois mil e quatorze 210 

foi aprovado por unanimidade sem abstenções. 8. Pedido de trancamento excepcional da aluna 211 

Camila de Oliveira Chio do curso de Letras Campus Guarulhos.  Foi analisada a solicitação da 212 

estudante Camila de Oliveira Chio constante no Processo Nº 23089.015294/2014-04. A discente do 213 

primeiro ano do curso de Letras - Português/ Francês do turno vespertino solicitou o trancamento 214 

por por motivo de saúde formalmente documentado no processo. A Comissão de Curso emitiu 215 

parecer favorável à solicitação, que foi encaminhada à Pró-Reitoria de Graduação, que deferiu o 216 

pedido e encaminhou para homologação no Conselho de Graduação. Sem inscrições para o debate, 217 

a solicitação foi colocada em votação. O Pedido de trancamento excepcional da estudante 218 

Camila de Oliveira Chio (Processo  Nº 23089.015294/2014-04) do curso de Letras - Português/ 219 

Francês Campus Guarulhos por seis (6) meses foi aprovado por unanimidade sem abstenções. 220 

9. Pedido de trancamento especial do aluno José Carlos de Oliveira do curso de Serviço Social 221 

Campus Baixada Santista. Foi analisada a solicitação do estudante José Carlos de Oliveira 222 

(Processo nº 23089.010359/2014-71). O discente do oitavo termo do Curso de Serviço Social do 223 

turno noturno, após a impossibilidade de exercer as atividades letivas em regime de exercício 224 

domiciliar, solicitou trancamento especial de um semestre letivo por motivo de saúde formalmente 225 

documentado no processo. A Comissão de Curso emitiu parecer favorável à solicitação, que foi 226 

encaminhada à Pró-Reitoria de Graduação, que deferiu o pedido e encaminhou para homologação 227 

no Conselho de Graduação. Não tendo inscritos para o debate, o pedido foi colocado em votação. O 228 
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pedido de trancamento especial, constante no processo nº 23089.010359/2014-71 do aluno José 229 

Carlos de Oliveira do curso de Serviço Social Campus Baixada Santista para o segundo 230 

semestre letivo de dois mil e quatorze foi aprovado por unanimidade sem abstenções. Deu-se 231 

seguimento à pauta com a deliberação de uma solcitiação de extensão de prazo de integralização. 232 

10. Pedido de extensão de prazo de integralização de Paulo Sergio Campos de Aguiar do curso 233 

de Ciências Sociais do Campus Guarulhos. Foi analisada a solicitação do estudante Paulo Sergio 234 

Campos de Aguiar constante no Processo nº 23089.015235/2014-82. O discente do oitavo termo do 235 

curso de Ciências Sociais- Norturno do Campus Guarulhos, cujo prazo limite previsto de 236 

integralização era o segundo semestre letivo de dois mil e quatorze solicitava a prorrogação de 237 

prazo de integralização, procurando proteger-se contra uma possível perda de vaga, caso viesse a 238 

reprovar em alguma das UCs que atualmente cursava. Conforme análise da Pró-Reitora de 239 

Graduação, os processos de prorrogação e prazo de integralização deveriam ser protocolados na 240 

existência de possibilidade real e objetiva de perda de vaga que pudesse a ser constatada e não 241 

preventivamente como mera hipótese de acontecimentos futuros (reprovação nas UCs). A Comissão 242 

de Curso indeferiu a solicitação considerando que o estudante tinha condições de concluir o curso 243 

dentro do prazo previsto. A Pró-Reitora recebeu o pedido e encaminhou para deliberação do 244 

Conselho de Graduação (CG), uma vez que indevidamente constitui-se como processo e precisava 245 

receber análise e parecer do CG. Os conselheiros questionaram se haveria tempo hábil para o 246 

estudante realizar a nova solicitação de prorrogação caso houvesse reprovação nas atuais UCs, 247 

tendo sido informados existir prazo para religamento antes do início das atividades do primeiro 248 

semestre letivo de dois mil e quinze. A Coordenadora do Curso de Bacharelado Interdisciplinar em 249 

Ciências e Tecnologias, Prof.ª Dr.ª Luciana Ferreira da Silva solicitou que ficasse registrado em ata 250 

e garantido o direito do estudante pleitear novamente, caso necessário, a prorrogação do prazo de 251 

integralização sem prejuízo para a sua vida acadêmica. A proposta foi aceita pelos conselheiros. 252 

Não havendo novas inscrições para o debate, o item foi colocado em votação. A de extensão do 253 

prazo de integralização do curso do aluno de Paulo Sergio Campos de Aguiar do curso de 254 

Ciências Sociais do Campus Guarulhos, Processo nº 23089.015235/2014-82, por um semestre 255 

letivo, antes do término do prazo limite de integralização foi rejeitada por maioria de votos, sem 256 

(0) votos contrários e duas (2) abstenções, mantendo-se a garantia a um novo pleito, caso se fizesse 257 

necessário e sem prejuízo a vida e a participação nas atividades acadêmicas do estudante. Seguiu-se 258 

com o décimo primeiro item de pauta, a saber, 11. Projeto Cálculo. A Srª Presidente solicitou que a 259 

Prof.ª Dr.ª Elizangela Camilo, atual coordenadora do projeto, o apresentasse. A Pró-Reitora 260 

esclareceu que o projeto de quatro (4) bolsas - uma para cada campus envolvido em que (3) bolsas 261 

deverão ser geridas pela Fundação de Amparo à Pesquisa (FAP) não prescindiria de aprovação no 262 

Conselho. O projeto pensando como forma de apoiar os estudantes com dificuldades em cálculo 263 

seria realizado parcialmente à distância com apoio de monitores selecionados e pagos mediante 264 

bolsa, devendo, além da coordenação central e coordenação para o uso do ambiente virtual e 265 

didático, ter uma coordenação por campus. A Srª Presidente esclareceu que o objetivo principal da 266 

apresentação era aprovar o Projeto para que a FAP pagasse as primeiras. Os conselheiros 267 

questionaram sobre a forma como a oferta poderia ser incorporada na matriz dos cursos e como de 268 

fato ela poderia ser ofertada como preparo prévio as UCs de Cálculo prevenindo as reprovações. 269 

Houve também o questionamento de qual natureza deveria ter a UC para poder ser incorporada aos 270 

cursos: eletiva ou optativa e como garantir que os estudantes que mais necessitam (e, em geral tem 271 

um CR baixo) possam ter a matrícula garantida em caso de grande procura pela UC. Foi 272 

esclarecido, pela Pró-Reitora, que a disciplina foi pensada como uma eletiva, mas a decisão sobre a 273 

forma de oferta e sua inclusão na matriz do curso é parte da autonomia do curso, devendo ser 274 
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decidida junto às Comissões de Curso. A Pró-Reitora de Graduação informou que a demora na 275 

aprovação do projeto ocorreu por estarem aguardando liberação de verba do Ministério da 276 

Educação (MEC) para um Projeto de Apoio Acadêmico (PAA) de autoria do próprio MEC, que 277 

acabou não chegando. Lembrou ainda que o Projeto de Cálculo da Unifesp é um projeto piloto e 278 

que, dessa inciativa, deveriam surgir outras, como uma UC destinada à leitura e escrita de textos 279 

acadêmicos. A oferta desta última UC foi apoiada e reivindicada como necessária por grande parte 280 

dos conselheiros presentes. Foi levantada ainda a necessidade de formação docente que poderia 281 

também utilizar-se da mesma plataforma e que ajudaria na formação de profissionais aptos a 282 

enfrentar as novas realidades e auxiliar em inciativas como as apresentada. A Srª Presidente 283 

esclareceu que tal projeto estava “no pacote” de projetos da ProGrad realizados em ambiente virtual 284 

e destinados à melhoria da qualidade da graduação na Unifesp. Após intenso debate e não havendo 285 

novas inscrições, o projeto foi colocado em votação. O Projeto Cálculo foi aprovado por 286 

unanimidade sem abstenções. A Srª Presidente compromete-se a trazer ao CG os resultados dessa 287 

primeira inciativa para discussão e a ampliação do piloto para outras áreas de conhecimento. 12. 288 

Projeto Workshop Instituto das Cidades - Zona Leste.  A Srª Presidente apresentou o Workshop 289 

do Instituto das Cidades - Zona Leste, historiando as inciativas que levaram a criação desse espaço, 290 

inclui a cessão do terreno, a discussão prévia com a comunidade interna e externa, a decisão pelo 291 

Tema das Cidades e a criação desse novo momento de discussão com a participação de consultores 292 

reconhecidos tanto nacionalmente como internacionalmente na área. Foram chamados consultores 293 

internacionais, motivo pelo qual houve a necessidade de tradução do Projeto Político-Pedagógico 294 

do Instituto das Cidades. Para arcar com os custos do evento e a remuneração dos consultores 295 

convidados foi utilizada a verba do prêmio recebido do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 296 

(CAU) pela UNIFESP com a apresentação do Projeto do Instituto. Convidou todos os presentes 297 

para participar da discussão e lembrou que ainda não estão firmados quais cursos serão criados no 298 

Instituto das Cidades, nem o espaço exato em que este funcionará. As deliberações sobre os cursos 299 

ainda serão submetidas ao Conselho de Graduação e, posteriormente ao Conselho Universitário, em 300 

obediência ao Estatuto da Universidade. Após a exposição e intenso debate sobre a necessidade de 301 

planejamento e apoio não apenas a campi novos, mas a consolidação dos já existentes, além da 302 

necessidade de garantia de verba do MEC para a contratação de pessoal e manutenção das 303 

instalações e atividades criadas e já existentes, a Sr.ª Presidente informou que estava sendo criado 304 

uma memória, um acervo com toda a documentação relativa a criação desse Instituto. A 305 

Coordenadora do Curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e Tecnologias, Prof.ª Dr.ª 306 

Luciana Ferreira da Silva sugeriu que houvesse acompanhamento das atividades pela TV Unifesp. 307 

Estando encerradas as inscrições para debate, o projeto foi colocado em votação. O Projeto 308 

Workshop Instituto das Cidades - Zona Leste foi aprovado por unanimidade sem abstenções. 309 

13. Comissão Integralização.  A Srª Presidente convidou o Prof. Dr. Joel Machado Junior, 310 

coordenador da Comissão, para apresentar a proposta agradecendo o trabalho realizado por toda a 311 

comissão. O docente lembrou que foi aberto um prazo maior para que fossem encaminhadas novas 312 

manifestações dos campi, porém apenas so Técnicos Administrativos em Educação (TAEs) 313 

encaminharam novas sugestões. O Prof. Dr. Joel Machado Junior leu as contribuições apresentadas. 314 

Uma das sugestões encaminhadas pelos TAEs foi a eliminação do termo de ciência, considerado 315 

ineficaz, uma vez que os estudantes por conhecer seu teor, negavam-se a assiná-lo, substituindo-o 316 

pela publicação do edital, tal como feito pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE). Os 317 

Conselheiros questionaram como poderia ser realizada na prática a comunicação ao docente, já que 318 

muitos estudantes não respondiam aos e-mails das coordenações de curso e das secretarias. Foi 319 

sugerido, pelos conselheiros, que fosse estabelecido um prazo máximo à solicitação de prorrogação 320 
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de prazo de integralização antes da perda do vínculo assim como a construção de um sistema online 321 

que emitisse, antes da rematrícula, uma caixa de confirmação de leitura em que estudantes próximos 322 

do término do prazo de integralização ficassem cientes de sua condição e que a Unifesp pudesse ter 323 

esse registro guardado. A Srª Presidente esclareceu que, por não ter conhecimento da possibilidade 324 

técnica da construção desse sistema nem seu prazo deixaria esse ponto em suspenso para que 325 

pudesse consultar a área técnica e verificar a possibilidade de implantação da sistemática sugerida. 326 

Foram suprimidos os itens 7 e 8, assim como a sugestão dos TAEs da proposta apresentada, uma 327 

vez que se entendeu ser o sistema informatizado o melhor meio de cientificar o estudante. Foi 328 

mantido o termo “excepcional”, uma vez que tanto esse termo como “motivo de força maior”, 329 

sugerido alternativamente, estavam presentes nos regimentos e estatutos da instituição. As 330 

sugestões apontadas no relatório da Comissão Integralização, com as alterações debatidas e 331 

aprovadas, foram aprovadas por unanimidade sem abstenções. Seguiu-se a pauta com a 332 

apresentação de Projeto Pedagógico. 14. Apresentação PPC do curso de Medicina.  A Srª 333 

Presidente convidou o coordenador do curso de Medicina, Prof. Dr. Rimarcs Gomes Ferreira para 334 

apresentar o projeto. A Coordenadoria de Projetos e Acompanhamento Pedagógico que recomendou 335 

a atualização considerando que atendia à concepção pedagógica do curso, às orientações 336 

institucionais e às legislações vigentes, apontando a necessidade de complementação de alguns 337 

pontos destacados no parecer. O Coordenador do Curso apresentou o projeto esclarecendo que a 338 

demora deveu-se à necessidade de constantes reformulações e revisões, inclusive pelas publicações 339 

de novas recomendações para a área e a alteração de legislações. Apresentou o histórico do curso e 340 

distribuição das UCs e da carga horária ao longo do curso, observando a dificuldade em realizar a 341 

flexibilização recomendada, ao passo que se mantém a cobrança das instâncias fiscalizadoras, da 342 

carga horária docente em sala, o que resulta em um paradoxo. Apresentou a infraestrutura do curso, 343 

a organização curricular e os dados referentes às avaliações internas e externas. Esclareceu que já 344 

estão sendo debatidas novas reformas, que deverão vir ao Conselho de Graduação no ano de dois 345 

mil e quinze. O Projeto Pedagógico de Curso(PPC) do Curso de Medicina do Campus São 346 

Paulo foi aprovado por unanimidade sem abstenções. A Srª Presidente parabenizou o trabalho 347 

dos envolvidos, especialmente do NDE e da Comissão de Curso e lembrou que aguardava as 348 

modificações apontadas colocando a ProGrad à disposição para apoiar na operacionalização das 349 

mudanças necessárias. Passou-se à discussão último item de pauta,  350 

15. Pesos, Nota e Vagas de corte SiSU.  A Srª Presidente agradeceu a presença do Pró-Reitor 351 

Adjunto de Planejamento, Prof. Dr. Pedro Fiori Arantes, tal como solicitado pelo Conselho em 352 

reunião anterior e, diante da proposta de redução do número de vagas apresentado por Química 353 

integral, Química Industrial noturno, Farmácia integral e noturno, Licenciatura Plena em Ciências 354 

vespertino e noturno, cursos de Diadema, convidou a Profª Drª Marilena Aparecida de Souza 355 

Rosalen a apresentar a discussão que resultou na proposta trazida ao Conselho. A docente iniciou 356 

sua fala com a citação do escritor e educador Anísio Teixeira, cuja maior marca foi a defesa de um 357 

ensino público, gratuito, laico e obrigatório, expressa no ideal de educação para todos. Apontou ser 358 

esse também o lema da totalidade da nova diretoria do campus, dos docentes e das coordenações de 359 

curso presentes naquela reunião. Apresentou um histórico do movimento que chegou a solicitar 360 

vagas zero para o ano de 2014, reivindicando melhorias de infraestrutura e curricular imediatas para 361 

os cursos daquele campus. Está sendo realizada uma reforma curricular nos cursos do campus com 362 

inovações físicas e curriculares, procurando sanar ou diminuir grande parte dos problemas, contudo 363 

não teria sido possível contornar as questões estruturais de segurança, sobretudo às relacionadas à 364 

segurança dos laboratórios, que não atendiam, inclusive, as recomendações dos Conselhos 365 

Profissionais como a Norma do Conselho de Química que considerava como limite de segurança 366 
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dos laboratórios, a inserção de apenas três (3) pessoas por metro quadrado. Pelo levantamento 367 

efetuado, para dar conta do ingresso de estudantes atual, seria necessário a construção de cinquenta 368 

por cento (50%) a mais de laboratórios do que o quantitativo existente. A docente lembrou ainda 369 

que aliado a essa falta de laboratório, estava a falta de manutenção adequada, que pela ausência de 370 

material como de técnicos e horários possíveis de realiza-las, já que havia uma ocupação quase 371 

integral nos poucos laboratórios existentes. A manutenção dos quantitativos de vagas atuais sem o 372 

suporte necessário imediato impactaria na eliminação de parte da formação prática dos estudantes, o 373 

que afetaria a qualidade de sua formação, indo de encontro ao ideal de educação para todos. 374 

Solicitavam, portanto, a redução de vagas apenas para o ano de dois mil e quinze, enquanto estavam 375 

sendo construídos os suportes de infraestrutura necessários (entre os quais os laboratórios). 376 

Esclareceu que a redução do número de vagas levava em conta o quantitativo de segurança 377 

permitido por laboratório, isso é, trinta alunos por laboratório, variando entre os cursos conforme o 378 

índice de retenção. A Srª Presidente convidou o Pró-Reitor Adjunto de Graduação a apresentar o 379 

planejamento da Reitoria para as adequações necessárias ao campus.  O Pró-Reitor apresentou o 380 

plano diretor e o plano de ação para o caso. O novo planejamento além da manutenção corretiva, 381 

prevê manutenção preventiva dos equipamentos, planos de atendimento e almoxarifado para 382 

garantir o contínuo funcionamento dos equipamentos. Há um plano emergencial para o 383 

funcionamento do ano letivo de dois mil e quinze, mas só ele não seria capaz de resolver de 384 

imediato os problemas e garantir a segurança de um número maior do que trinta estudantes por 385 

laboratório. Esclareceu que já foram entregues vários layouts feitos pela empresa contratada para as 386 

obras, aguardando a aprovação da direção do campus quanto à adequação de uma das propostas. A 387 

previsão de entrega das obras é curta, devendo haver a entrega da nova estrutura até julho de dois 388 

mil e quinze. Após intensa discussão dos conselheiros, sobretudo no que diz respeito a variação do 389 

quantitativo de vagas entre os campi,  já que algumas propostas traziam apenas vinte e cinco  (25) 390 

vagas, enquanto outras um número bem superior a trinta (30), sobre o aproveitamento dos docentes 391 

nos cursos, já que haveria menos estudantes, o registro, a documentação e o compromisso de ser 392 

apenas uma redução momentânea, que deva ser revertida em dois mil e quinze no momento da 393 

decisão de vagas para dois mil e dezesseis para o quantitativo inicial, além do impacto orçamentário 394 

da decisão, não apenas no ano de dois mil e quatorze, mas pelos próximo quatro, cinco ou seis anos, 395 

a depender do tempo de integralização dos cursos. Outro ponto bastante debatido foi a questão 396 

orçamentária e de manutenção do campus com turmas reduzidas e infraestrutura aumentada. 397 

Encerrada a inscrição para debates, foi decidido realizar dois momentos de votação: um para 398 

aprovação dos cursos que teriam suas vagas reduzidas no Campus Diadema e outro para a 399 

apreciação dos demais cursos. A redução de vagas dos cursos de Diadema, Farmácia Integral 400 

vagas atuais 50 vagas propostas 30; Farmácia Noturno vagas atuais100 vagas propostas 30; 401 

Licenciatura Plena em Ciências Noturno vagas atuais 100 vagas propostas 50; Licenciatura Plena 402 

em Ciências Vespertino vagas atuais 100 vagas propostas 50; Química Integral vagas atuais 50 403 

vagas propostas 25 e Química Industrial Noturno vagas atuais 50 vagas propostas 25, foi aprovado 404 

por maioria de votos com quatorze (14) votos favoráveis, nove (9) votos contrários e oito (8) 405 

abstenções. Foi apreciada a relação de pesos, notas e vagas dos demais cursos. A relação de Pesos, 406 

Nota e Vagas de corte SiSU (anexa) foi aprovada por unanimidade sem abstenções. Terminada 407 

a pauta e nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente agradeceu a permanência dos presentes, 408 

encerrando a quinquagésima terceira (53ª) reunião do Conselho de Graduação. Eu, Christine da 409 

Silva Pinheiro, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pela 410 

secretária do CG, Cristiane Regina da Silva, pela Pró-Reitora de Graduação, Prof.ª Dr.ª Maria 411 

Angélica Pedra Minhoto. Ata aprovada na quinquagésima quarta (54ª) Reunião do Conselho de 412 
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Graduação - Ordinária, realizada aos dezenove dias do mês de novembro de dois mil e quatorze 413 

(19/11/2014).  414 

Secretária – Cristiane Regina da Silva _________________________________________________ 415 

Secretária - Christine da Silva Pinheiro ________________________________________________ 416 

Pró-Reitora de Graduação – Prof.ª Dr.ª Maria Angélica Pedra Minhoto _______________________ 417 




