105ª Reunião Ordinária do Conselho de Graduação
[Reunião ordinária dia 20.02.08 - Anfiteatro Leitão da Cunha - 08:00 às 10:00h]

1- LISTA DE PRESENÇA
Pró-Reitoria de Graduação
Luiz Eugênio A. M. Mello
• Pró-Reitor de Graduação
Lucia de Oliveira Sampaio
• Vice Pró-Reitor de Graduação
Yara M.C.S.Michelacci
• Assessoria da Pró-Reitoria de Graduação
Julio Ricardo de Souza Noto
• Coordenadoria de Assuntos Estudantis
Departamentos representados pelo Chefe(C), Vice-chefe (VC) ou outros docentes (OD)
Regina Célia Spadari [C]
• Biociências [Baixada]
Viviane L. A Nouailhetas [C]
• Biofísica
Yara M. C. S. Michelacci [C]
• Bioquímica
Carla Cristina Lopes de Azevedo [C]
• Ciências Biológicas [Diadema]
Paula Andréa Martins [C]
• Ciências da Saúde [Baixada]
Marcos Bizeto [C]
• Ciências Exatas/Terra [Diadema]
Tarcisio Trivino [C]
• Cirurgia
Artur da Rocha Fernandes [OD]
• DDI
Sergio Yamada [V]
• Dermatologia
Maria Cristina Gabrielloni [OD]
• Enfermagem
Rosana Alencar Ribeiro [C]
• Farmacologia
Eliane Beraldi Ribeiro [OD]
• Fisiologia
Liliane Desgualdo Pereira [C]
• Fonoaudiologia
Afonso Celso Pinto Nasario
• Ginecologia
Mônica Parente Ramos [C]
• Informática
Emilia Inoue Sato [C]
• Medicina
Eleonora Menecucci [OD]
• Medicina Preventiva
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
Carlos Augusto Anadão [OD]
• Otorrinolaringologia
Gustavo Rubino Focchi [OD]
• Patologia
Rosana Fiorini Puccini [C]
• Pediatria
Maria Lucia O. S. Formigoni [C]
• Psicobiologia
José Cássio do Nascimento Pitta [C]
• Psiquiatria
Nancy R O. Monteiro [C]
• Saúde, Educação e Sociedade [Baixada]
Diretores Acadêmicos de Campus:
Nildo Alves Batista
• Baixada Santista
Virgínia Berlanga Campos Junqueira
• Diadema
Cynthia
Sarti
• Guarulhos
Paulo Bandiera Paiva
• São José dos Campos
Diretores Acadêmicos de Cursos:
Jaqueline Luz
• Biomedicina
Paulo Bandiera Paiva
• Ciência da Computação
Suzete Maria Cerutti
• Ciências Biológicas
Mauro Luiz Rovai
• Ciências Sociais
Sionaldo Eduardo Ferreira
• Educação Física
Suzete Maria Fustinoni [Vice]
• Enfermagem
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• 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
Luigi Biondi [Vice]
Miguel Roberto Jorge
Macarena Devincensi [vice]
Célia Giglio
Adriana Marcassa Tucci
Mauro Aquiles La Scalea
Adriana Berezovsky
Rosana Alencar Ribeiro
Carla Cilene Silva [vice]
Ariane da Silva Godoi [2º enf]
Flavia SauerTobaruella [4º bio]
Talita de Carvalho Honorato [2º med]
Beatriz Lopes Porto Verzolla [2º Fono]
Lara Soares Rezende Arantes [3º med]
Letícia Tonini Pinheiro da Silveira [Tof]
Juliana Pedro Fontana [Diadema/ Supl.]
Charles Juviniano [Diadema]
Cauê de Camargo Martins [Guarulhos]
Maria Luisa Vieira [Guarulhos]
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• 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
• CPG
Convidados da 105ª reunião
• Grupo de estudos responsável pela
elaboração do PPC do Curso de
Odontologia

Cecília Sonzogno
Dante Marcello Gallian
Helena B. Nader
Samuel Goihman
Marcelo Valin
Rosana Fiorini Puccini
Rosemarie Andreazza
Eleonora Menecucci
Gabriela Barnabe
Ricardo Luiz Smith
Eduardo Colombari
Luc L.M. Weckx
Lia Rita Azevedo Bittencourt
Marcelo C. Pereira da Silva
Carla Marquezi
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2- INFORMES
•

Calendário de Reuniões do CG para 2008:
Dia: terceira quarta-feira do mês
Local: Anfiteatro Leitão da Cunha
Horário: 8:00 as 10:00h
fevereiro
dia 20
março
dia 19
abril
dia 16
maio
dia 21
junho
dia 26 [em função PIBIC]
julho
dia 16
agosto
dia 20
setembro
dia 17
outubro
dia 15
novembro
dia 19
dezembro
dia 17
Obs: Caso haja necessidade, marcaremos reuniões extraordinárias, preferencialmente às
quartas-feiras dos meses sem reunião agendada, no horário das 8:00 as 10:00h.

•

Novos Chefes de Departamentos do Campus Baixada Santista:
 Departamento de Biociências - Chefe: Profa. Dra. Regina Célia Spadari e Vice-Chefe:
Prof. Dr. Daniel Araki Ribeiro
 Departamento de Saúde, Educação e Sociedade - Chefe: Profa. Dra. Nancy R. O.
Monteiro e Vice-Chefe: Profa. Dra. Rosana Machin Barbosa
 Departamento de Ciências da Saúde - Chefe: Profa. Dra. Paula Andréa Martins e ViceChefe: Prof. Dr. Roberto Tykanori Kinoshita

•

Algumas Informações sobre o Vestibular 2008
Como amplamente noticiado pela imprensa, a lista da 1ª chamada do Vestibular Unifesp
liberada em 30/01/2008 foi divulgada de forma incorreta. Isto aconteceu em conseqüência
de um erro da VUNESP (Fundação responsável pela aplicação correção e divulgação no
processo seletivo do vestibular da Unifesp) que na compilação das notas não incluiu os
resultados da prova de Francês (prova opcional para os candidatos dos cursos da área de
humanidades). Como conseqüência, alguns dos candidatos dos cursos do Campus de
Guarulhos não haviam sido incluídos na lista inicial de aprovados. As médias finais foram
recalculadas com a inclusão da prova de Francês, e uma outra listra divulgada em
01/02/2008. Por decisão da Pró-Reitoria, a nova lista incluiu os nomes adicionais (25
alunos) não sendo excluídos nenhum dos candidatos constantes na primeira lista. Todos
os novos convocados foram formalmente comunicados da nova lista por telefone e
telegrama.
O processo de matrícula (12 e 13/02/2008) transcorreu normalmente em todos os Campi e
os dados relativos às matrículas da lista de 1ª chamada do vestibular (sistema universal e
de cotas) foram computados e analisados pela Pró-Reitoria de Graduação. A distribuição
do aproveitamento das vagas ocupadas e das vagas remanescentes para a 2ª chamada
foram apresentados, sendo também mostrados dados comparativos entre os convocados
pela Unifesp e outras Universidades Públicas Paulistas (USP, UFSCar, UNESP e
UNICAMP). O arquivo completo das informações apresentadas na reunião encontra-se
disponibilizado no anexo 1.

•

Semana de Recepção dos Calouros na Unifesp
A programação da semana dos calouros já esta estruturada e encontra-se disponível na
página da Prograd (anexo 2). A Pró-Reitoria de Graduação estará representada em todos
os Campi.

•

Participação da Unifesp no Programa ERASMUS MUNDUS

A Pró-Reitoria de Graduação recebeu, através da Assessoria Internacional da Unifesp
(ASSIN-Unifesp), uma proposta para integrar o Programa da Comunidade Européia
Erasmus Mundus na qualidade de membro associado. O programa prevê a mobilização
de alunos de Graduação e Pós-Graduação entre Universidades Consorciadas que, no
momento, estaria oferecendo uma proposta de parceria da Unifesp com a Universidade
de Santiago de Compostela. A Pró-Reitoria de Graduação colocou seu interesse em
participar do programa, mas ponderou as dificuldades em estabelecer os critérios de
equivalência de currículos e sistema de créditos necessários para viabilizar o intercâmbio
dos estudantes envolvidos. A maioria dos cursos de graduação da Unifesp ainda não tem
turmas formadas e os currículos ainda estão em processo de estruturação e adequações
de seus planos pedagógicos. Os Cursos mais antigos (Campus São Paulo) também
necessitam estudos para flexibilizar suas estruturas acadêmicas e viabilizar os espaços
em suas programações curriculares. O processo, entretanto, pode ser iniciado através da
análise realizada, caso a caso, pelas Comissões de Cursos envolvidos e posterior
aprovação pelo Conselho de Graduação.
•

Bolsas Acadêmicas: Monitoria
Com o intuito de valorizar e incentivar as atividades de monitoria realizadas por
estudantes de graduação da Unifesp, a Pró-Reitoria propôs a equiparação das bolsas
deste programa com as de Iniciação Científica (PIBIC/PIBITI), Tutoria (PET) e Extensão
(PIBEx). As bolsas de monitoria passam assim de R$ 110,00 para R$ 300,00 mensais e,
como conseqüência deste aumento, o número de bolsas oferecidas pela Prograd
diminuirá, passando de 175 para 88 bolsas anuais. A reformulação do antigo programa
está sendo estudada e uma nova proposta deverá ser apresentada na próxima reunião do
Conselho.

•

Programa Pró-Saúde
Professora Rosana Puccini, Coordenadora do Programa Pró-Saúde, informa que a Unifesp
esta enfrentando dificuldades para acertar o convênio com Secretaria de Saúde da
Prefeitura de São Paulo. Este convênio é essencial para as atividades programadas nos
Cursos de Medicina, Enfermagem e Fonoaudiologia, pois define a utilização das Unidades
Básicas de Saúde do Município como importante cenário de treinamento para os
estudantes dos Cursos do Campus São Paulo.
No ano de 2007 as atividades foram viabilizadas através da assinatura de um “Termo de
Cooperação” que não tem mais validade. No momento, a Coordenação do Pró-Saúde está
tentando agilizar a assinatura do Convênio ou, eventualmente, colocar em prática um
plano alternativo de atividades com os alunos em outros locais e/ou municípios.

3- ORDEM DO DIA
•

Curso de Odontologia - Campus São Paulo
O professor Ricardo Smith, coordenador do grupo responsável pela elaboração do Plano
Pedagógico do Curso de Odontologia apresentou sua proposta (anexo 3). O Curso foi
planejado para ser oferecido no Campus de São Paulo em dois turnos para 50 alunos
cada: período diurno (4 anos em tempo integral), e período noturno (6 anos em tempo
parcial).
O Currículo do Curso é estruturado em quatro eixos principais (biológico, social, préclínico e clínico), sendo cada um deles dividido em módulos que indicam as áreas
específicas e visam à integração didática de disciplinas afins. A matriz curricular
especificando os módulos de cada eixo, com a carga horária de atividades práticas e
teóricas foram apresentadas sendo a carga horária total do curso calculada em 5460h
(56% de atividades práticas).
A especificação de intraestrutura necessária e uma estimativa de contrato para pessoal
docente (27 docentes em DE) também foram apresentadas, ficando evidente o
aproveitamento estrutura física e os recursos humanos já existentes na Instituição. Vários
departamentos da Unifesp possuem interesse, pessoal qualificado e produção
relacionada à pesquisa e assistência (ambulatorial e hospitalar) na área de Odontologia.

Quanto ao diferencial do Curso da Unifesp em relação a outros existentes no país, foi
ponderado que a criação de um curso de odontologia integrado com o complexo
hospitalar, área básica e de saúde pública, poderá trazer novas competências
acadêmicas, científicas, tecnológicas e sociais.
O Prof. Ricardo Smith, agradeceu a todos que contribuíram para a concepção e
estruturação do curso, e a palavra foi então aberta à discussão.
Vários conselheiros elogiaram a iniciativa e algumas sugestões foram colocadas:
 A Profa Rosana Puccini (Departamento de Pediatria/Pró-Saúde) lembrou da
importância da participação do Conselho do Hospital para se planejar com
antecedência atividades relacionadas a ele. Também sugeriu que fossem feitos
contactos com o sistema de saúde municipal e estadual para tratar de outros cenários
para prática profissional dos estudantes.
 A Profa Emilia Sato (Departamento de Medicina) disponibilizou laboratórios de seu
Departamento e afirmou seu interesse em participar e contribuir com o novo curso.
 O Prof. Luc Weckx (Departamento de Otorrinolaringologia) lembrou que já existem
vários espaços na Unifesp que poderiam contribuir e se beneficiar com a criação do
novo curso. A Otorrinolaringologia por exemplo tem um setor de odontologia em
funcionamento.
 O Prof. Artur Fernandes (DDI) lembrou que a infraestrutura e os serviços na área de
imageologia da Unifesp que poderiam também ser aproveitados. Comentou que em
Portugal a Odontologia é uma especialidade da carreira médica e que a existência dos
dois cursos na Unifesp seria muito importante para ambos.
 Outros setores da Instituição também foram mencionados como aliados potenciais do
Curso de Odontologia como, por exemplo, Patologia, Morfologia, Ciências Fisiológicas/
Moleculares, Medicina Preventiva Fonoaudiologia, Ortopedia e Cirurgia Plástica entre
outros.
O projeto foi colocado em votação e a proposta de criação do Curso de Odontologia na
Unifesp (Campus São Paulo) aprovada por unanimidade.
O Prof. Luiz Eugênio esclareceu que o projeto aprovado será complementado e quando
houver uma oportunidade deverá ser apresentado como proposta ao MEC. Deixou claro
que a inclusão deste curso no exame vestibular da Unifesp só ocorrerá quando todas as
condições necessárias para seu pleno funcionamento estiverem viabilizadas. Lembrou
também que o Curso de Odontologia, como os de Medicina, Direito e Psicologia, precisa
de uma autorização especial de Conselho Nacional de Educação (CNE) para ser aberto.
•

Regulamentos Cursos Diadema:
Em virtude do adiantado da hora, a discussão e aprovação dos regulamentos dos Cursos
de Diadema foram transferidas para a próxima reunião do Conselho.

