106ª Reunião Ordinária do Conselho de Graduação
[Reunião ordinária dia 19.03.08 - Anfiteatro Leitão da Cunha - 08:00 às 10:00h]

1- LISTA DE PRESENÇA
Pró-Reitoria de Graduação
X
Luiz Eugênio A. M. Mello
• Pró-Reitor de Graduação
X
Lucia de Oliveira Sampaio
• Vice Pró-Reitor de Graduação
X
• Assessoria da Pró-Reitoria de Graduação Yara M.C.S.Michelacci
X
Dalva
Alves
[secretária
CAE]
• Coordenadoria de Assuntos Estudantis
Departamentos representados pelo Chefe(C), Vice-chefe (VC) ou outros docentes (OD)
X
Regina Célia Spadari [C]
• Biociências [Baixada]
X
Viviane L. A Nouailhetas [C]
• Biofísica
X
Yara M. C. S. Michelacci [C]
• Bioquímica
X
Joel Machado Jr [VC]
• Ciências Biológicas [Diadema]
X
Paula Andréa Martins [C]
• Ciências da Saúde [Baixada]
X
Marcos Bizeto [C]
• Ciências Exatas/Terra [Diadema]
Lydia Masako Ferreira [C]
• Cirurgia
Sergio Ajzen [C]
• DDI
Osmar Rotta [C]
• Dermatologia
X
Alba Lucia Obtura Leite de Barros [C]
• Enfermagem
X
Rosana Alencar Ribeiro [C]
• Farmacologia
Sergio Cravo [C]
• Fisiologia
X
Liliane Desgualdo Pereira [C]
• Fonoaudiologia
X
Afonso
Celso
Pinto
Nasário
[C]
• Ginecologia
Mônica Parente Ramos [C]
• Informática
X
Emilia Inoue Sato [C]
• Medicina
X
Eleonora Menecucci [OD]
• Medicina Preventiva
X
Clara Lucia Barbieri Mestriner [VC]
• Micro, Imuno e Parasitologia
Marília Smith [C]
• Morfologia
Débora Amado Scerni [C]
• Neurologia e Neurocirurgia
Antonio Fernandes Moron [C]
• Obstetrícia
Ana Luisa Hofling de Lima [C]
• Oftalmologia
Flávio Faloppa [C]
• Ortopedia
Paulo Pontes [C]
• Otorrinolaringologia
X
Gustavo Rubino Focchi [OD]
• Patologia
X
Rosana
Fiorini
Puccini
[C]
• Pediatria
Maria Lucia O. S. Formigoni [C]
• Psicobiologia
X
José Cássio do Nascimento Pitta [C]
• Psiquiatria
X
Nancy R O. Monteiro [C]
• Saúde, Educação e Sociedade [Baixada]
Diretores Acadêmicos de Campus:
X
Nildo Alves Batista
• Baixada Santista
Virgínia Berlanga Campos Junqueira
• Diadema
X
Cynthia Sarti
• Guarulhos
X
Paulo Bandiera Paiva
• São José dos Campos
Diretores Acadêmicos de Cursos:
X
Jaqueline Luz
• Biomedicina
X
Marcelo Carvalho
• Ciência da Computação
X
Suzete Maria Cerutti
• Ciências Biológicas
X
Mauro Luiz Rovai
• Ciências Sociais
X
Sionaldo
Eduardo
Ferreira
• Educação Física
X
Maria Cristina Gabrioloni [vice]
• Enfermagem

• Engenharia Química
• Farmácia e Bioquímica
• Filosofia
• Fisioterapia
• Fonoaudiologia
• História
• Medicina
• Nutrição
• Pedagogia
• Psicologia
• Química
• Tecnologia Oftálmica
• Tecnologia Oftálmica/Radiológica
• Terapia Ocupacional
Acadêmicos Conselheiros

• Campus São Paulo

• Campus Diadema
• Campus Guarulhos

José Ermínio F. Moraes
Luiz Sidney Longo Junior
Olgária Chain Feres Matos
Tânia T. Scudeller Prevedel
Clara R Brandão de Avila
Wilma P. Costa
Miguel Roberto Jorge
Macarena Devincensi [vice]
Célia Giglio
Adriana Marcassa Tucci
Mauro Aquiles La Scalea
Adriana Berezovsky
Rosana Alencar Ribeiro
Póla Maria Poli de Araujo

X
X

Ariane da Silva Godoi [2ºenf]
Flavia SauerTobaruella [4ºbio]
Talita de Carvalho Honorato [2ºmed]
Beatriz L. Porto Verzolla [2ºfono]
Lara S. Rezende Arantes [3ºmed]
Letícia T. Pinheiro da Silveira [tof]
Mayara Passos Miranda
Charles Juviniano
Cauê de Camargo Martins
Maria Luisa Vieira

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

• Campus Baixada Santista
• Campus São José dos Campos
Outros Conselheiros
• CEDESS
• CEHFI
• PIBIC
• Instituto do Mar
• Curso Básico [Diadema]
• Programa Pró-Saúde
• ADUNIFESP
• Biblioteca Central
• Representante da CPG
• Hospital São Paulo
Convidados da 106ª reunião
• Secretaria Bolsas Acadêmicas

Cecília Sonzogno
Dante Marcello Gallian
Helena B. Nader
Samuel Goihman
Marcelo Valin
Rosana Fiorini Puccini
Rosemarie Andreazza
Eleonora Menecucci
Gabriela Barnabe
José Roberto Ferraro
Cristiane Regina da Silva

X

X
X
X
X
X

2- INFORMES
•

Novos membros do CG
 Coordenador do Curso de Ciências da Computação de São José dos Campos:
Marcelo Carvalho
 Representante do Hospital São Paulo: José Roberto Ferraro

•

Dados de desempenho dos alunos cotistas
Gráficos com os dados relativos ao desempenho acadêmico dos alunos ingressantes em
2007 foram apresentados.
Estes resultados, embora preliminares, não mostram
diferenças significativas de aproveitamento dos estudantes que ingressaram pelo sistema
Universal e Cotas. A análise dos resultados mostrou também que, independentemente do
sistema de ingresso no vestibular, a distribuição das notas dos estudantes (expressas
como média de todas as disciplinas cursadas no semestre) é muito homogênea em
alguns Cursos. Estudos mais elaborados, analisando o desempenho dos alunos nas
várias unidades curriculares, esta sendo realizado na Prograd e quando completo será
enviado para análise das Comissões de Curso de trazidos como pauta de reunião do CG.
Foi também sugerido que um evento voltado especificamente à avaliação o Programa de
Ações Afirmativas fosse organizado na Unifesp.

•

Vestibular 2008
A confirmação obrigatória de matrícula para os ingressantes do vestibular de 2008 será
feita no dia 26/03/2008. No momento estamos chamando a lista correspondente à “5ª
chamada” e o processo de novas convocações (oito chamadas) será encerrado em
17/04/2008. As mudanças feitas no processo de convocação e matrícula em 2008
permitiram um aproveitamento mais eficiente das vagas oferecidas.

•

Salas de aula e transporte para estudantes do Campus São Paulo
O Departamento de Medicina Preventiva, através de um ofício enviado a Prograd,
pondera que a falta de transporte para as atividades extra-muros da Unifesp, está
prejudicando o andamento das reformas em andamento no curso de medicina. O
Departamento informa ainda que atrasos, de até 40 minutos, tem ocorrido nas aulas
programadas em virtude da falta de funcionários para abertura das salas.
O Prof. Luiz Eugenio Mello informou que já encaminhou oficio à Pró-Reitoria de
Administração solicitando providências. Profa. Eleonora Menecucci faz um apelo para que
a Prograd se empenhe em solucionar o problema do transporte pois a ausência dos
estudantes aos campos de estágios gera um transtorno e perda no aprendizado. Profa.
Rosana Puccini (Coordenação Pró-Saúde) lembra que o problema com transporte não se
restringe ao Departamento de Medicina Preventiva, pois envolve alunos de vários
módulos e cursos do Campus São Paulo. A Profa. Lucia Sampaio lembra que os planos
pedagógicos de todos os Cursos da Unifesp (atualmente 19), prevêem a utilização de
cenários externos e portanto têm ou terão o mesmo tipo de demanda. Seria possível
dispor de recursos suficientes para dar conta destas atividades?
O Prof. Luiz Eugenio pontua que, independentemente do mérito das solicitações, as
manifestações a Prograd devem ser sempre encaminhadas por escrito para serem
agregadas, priorizadas e encaminhadas para soluções pertinentes.

•

Convênio Pró-Saúde
As dificuldades encontradas pelo Programa Pró-Saúde com relação à celebração do
convênio entre a Unifesp e a Secretaria Saúde do Município de São Paulo (vide ata
anterior), foram solucionados. Graças ao grande esforço e determinação da equipe
coordenadora do projeto, o convênio, em tramitação há mais de quatro anos, foi
finalmente aprovado. A assinatura do Convênio representou uma grande conquista para
os cursos da área da saúde na Unifesp.

•

Legislação para estágio
A Portaria 303 (DOU de 17 de setembro de 2007), regulamenta a lei de estágios para
alunos que realizam aprendizado profissional em empresa e prevê remuneração face a
essa atividade.

A Profa. Yara Michelacci, coordenadora do programa de estágios de graduação da
Unifesp, consultou a procuradoria para um parecer sobre os estágios de estudantes
externos realizados em nossa instituição. A solução encontrada foi mudarmos a
denominação de “estágio” para “programa de mobilidade acadêmica”. A nova
denominação passa a designar o exercício de uma atividade não-profissional, envolvendo
o intercâmbio de estudantes entre Instituições de Ensino Superior (IES) e, portanto, uma
atividade não remunerada.
Como observação paralela atinente ao assunto, foi recomendado que a Unifesp faça um
seguro de vida para seus alunos que realizm atividades fora de seu Campus. A Próreitoria pede que os cursos, que enviam seus estudantes para realizar atividades
acadêmicas regulares em cenários externos, encaminhem a relação dos alunos
envolvidos nestes estágios para que o seguro de vida seja providenciado.
•

Lista do CNE
O nome do Prof. Luiz Eugênio Mello integra a lista dos candidatos indicados para
conselheiros da Câmara de Educação Superior do CNE (Conselho Nacional de
Educação). Esta lista é feita mediante consulta a entidades da sociedade civil
relacionadas às áreas de atuação das Câmaras, e dela são selecionados os novos
conselheiros (em 2008 teremos a substituição de 6 dos 12 membros da Câmara
Superior). O Prof. Luiz Eugênio agradece o Conselho de Graduação, pois entende que
essa indicação está diretamente ligada à sua atuação na Pró-reitoria, e pede o apoio dos
membros do CG no processo.

•

Outros Informes
A Profa. Eleonora Menecucci informa que os novos editais para solicitação da bolsa de
produtividade do FADA (modalidade pesquisa e ensino) já estão disponíveis na página da
Unifesp (http://fada.epm.br)

3- ORDEM DO DIA
•

Regulamento dos Cursos de Diadema
Os Regulamentos dos 4 cursos de graduação de Diadema (anexo 1), já enviados aos
conselheiros na convocação da reunião de 20 de fevereiro, foram colocados em
discussão e a proposta foi aprovada com 5 abstenções.

•

Regulamento de estágios para 3 e 4 ano de Biomedicina
A proposta de modificação do regulamento dos estágios do 3º e 4º ano do Curso de
Biomedicina enviadas a Prograd pela Comissão do Curso (anexo 2), foi apresentada e
aprovada com 1 abstenção e um voto contrário.

•

Proposta para Programa Acadêmico de Monitoria 2008
O novo Edital de Monitoria da Unifesp foi estruturado pela Prograd e a proposta
apresentada pela Profa. Lucia Sampaio (anexo 3).
Resumo da proposta:
 Objetivo do Programa: Estimular a iniciação à docência, contribuir para a melhoria
da qualidade dos cursos de graduação e promover cooperação entre professores e
alunos.
 Atribuições do monitor: desenvolver suas atividades em contato direto com o
professor e com os colegas adquirindo, através de suas experiências, habilidades
diretamente relacionadas ao processo de aprendizagem.
 Bolsas: 88 bolsas no valor de R$ 300,00 mensais concedidas por 10 meses.
 O Processo:
A relevância e pertinência da proposta submetida deve ser o ponto central do
programa de monitoria e, portanto, o Projeto será o foco das análises para julgamento
e seleção.

o

o

O projeto: O projeto deve ser submetido diretamente à Pró-Reitoria de Graduação e
deve ser bem elaborado e conter todas as informações relevantes para que possa ser
convenientemente analisado e julgado
Quem submete: O professor (preferencialmente o grupo de professores) vinculado(s)
a cursos de graduação da Unifesp e diretamente envolvido(s) com atividades de
docência na graduação.
Responsabilidade do projeto: Docente(s) que submeteram o projeto. Os docentes
responsáveis pelo projeto têm autonomia para selecionar os monitores (critérios de
seleção devem estar especificados no projeto) e substituí-los caso seus desempenhos
não sejam adequados.
 Aspectos importantes para seleção dos monitores:
O tempo de atividade semanal do monitor: 12h sendo 6h presenciais [junto aos
colegas ou professores]. O monitor não poderá acumular mais de uma Bolsa
Acadêmica (Iniciação Científica, Extensão, Monitoria, PET). As atividades dos
monitores não poderão conflitar com suas obrigações acadêmicas.
Após ampla discussão e algumas sugestões e considerações o projeto foi aprovado com
3 abstenções.
•

Resultados e análise da Prova do Progresso da Medicina 2007
Em virtude do adiantado da hora, a apresentação dos resultados da Prova do Progresso
da Medicina agendada na pauta, foi transferida para a próxima reunião do Conselho de
Graduação.

