107ª Reunião Ordinária do Conselho de Graduação
[Reunião ordinária dia 16.04.08 - Anfiteatro Leitão da Cunha - 08:00 às 10:00h]
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2- INFORMES
·

·

·

Monitoria
O edital do novo programa de monitoria apresentado e aprovado no último Conselho de
Graduação de 19.03.08 já se encontra disponibilizado no endereço eletrônico da Próreitoria de Graduação:
http://www.unifesp.br/prograd/novo/index.php?option=com_content&task=view&id=432&Ite
mid=200
Os projetos devem ser encaminhados a PROGRAD até dia 19/05/2008 sendo o início das
atividades programado para 08/08/2008.
Dengue
O Prof. Luiz Eugênio Mello passa a palavra ao Prof. Sergio Draibe, Pró-Reitor de
Administração, que veio especialmente à reunião do Conselho de Graduação para
notificar dois casos de Dengue em nossa Universidade e informar a detecção de focos do
mosquito Aedes Aegypti em várias localidades dentro da Instituição. Algumas sugestões
foram feitas no sentido de divulgar material apropriado e incentivar a constante vigilância
para detecção de potenciais criadouros. Uma reunião será agendada com a participação
de representantes das Pró-reitorias e dos Campi com o objetivo de organizar equipes
responsáveis pela vigilância, prevenção e controle da dengue na Instituição.
Registro da carga horária total dos cursos de graduação da Unifesp
Com o intuito de atualizar os dados relativos à carga horária total dos cursos de graduação
registradas nos Planos Pedagógicos (PPC) da Instituição, a PROGRAD solicitou que os
coordenadores dos cursos da Unifesp enviassem eventuais alterações. Os dados oficiais,
atualizados em abril de 2008, encontram-se na tabela abaixo:
Campi

São Paulo

Baixada
Santista

Diadema

Cursos
Ciências Biomédicas
Enfermagem
Fonoaudiologia
Medicina
Tecnologia Oftálmica
Tecnologia em Saúde
Educação Física
Fisioterapia
Nutrição
Psicologia
Terapia Ocupacional
Ciências Biológicas
Engenharia Química
Farmácia e Bioquímica
Química

Guarulhos

São José
dos Campos

·

Ciências Sociais (D)
Ciências Sociais (N)
Filosofia Bach./Licenc.(D)
Filosofia Bach./Licenc.(N)
História (D)
História (N)
Pedagogia (D)
Pedagogia (N)
Ciência da Computação (D)
Ciência da Computação (N)

registro no PPC
(horas)
5.764
4.822
5.631
10.029
3.147
-

4.480
6.520
4.760
2.460
2.460
2.250/2.835
2.250/2.835

3.510
3.510
3.360
3.360

registro
atualizado (h)
5.764
4.899
5.630
10.118
3.178
3.600
4.780
4.700
4.370
5.920
4.620
4.480
5.320
6.530 (2007)
6.510 (2008)
4.720 (2007)
4.400 (2008)
2.484
2.484
2.400/2.820
2.400/2.820
2.610/2.790
2.610/2.790
3.510
3.510
3.360
3.360

Esses dados servirão de base para o encaminhamento informações sobre a graduação na
Unifesp utilizadas no Censo do Ensino Superior e ENADE 2008.
Vagas ociosas e o processo de transferência nos cursos de graduação
A evasão nos cursos de graduação da Unifesp começa ser avaliada pela Pró-reitoria de
Graduação que se propõe a fazer levantamentos detalhados para atuar na prevenção do

processo. Uma tabela foi apresentada mostrando o número de desistências já levantadas
na Unifesp. Um estudo para se averiguar os motivos das desistências nos vários cursos
está sendo programado e um questionário será estruturado. Um questionário semelhante
será também aplicado aos candidatos classificados no vestibular e que não realizaram a
matrícula em nossa Instituição.
Em reuniões agendadas com os Coordenadores dos Cursos, a PROGRAD também está
trabalhando na estruturação de um modelo de edital de transferência, que deverá ser
aberto anualmente caso a evasão nos cursos atinja valores superiores a 10%.

DESISTÊNCIAS
V AG
AS O C IO S AS
[núm ero de estudantes m atriculados / núm ero de m atrículas possíveis x 100]

Cam pi

C ursos
M edicina
Enferm agem
Fonoaudiologia
São Paulo C iências Biom édicas
[cursos
Tecnologia O ftálm ica
com pletos]
Tecnologia O ftálm ica/R adiológica*
total
Educação Física
Fisioterapia
Baixada
N utrição
S antista Psicologia
[3º ano]
Terapia O cupacional
total
C iências Biológicas
Engenharia Q uím ica
Diadem a Farm ácia e Bioquím ica
[2º ano]
Q uím ica
total
C iências Sociais (N )
C iências Sociais (V)
Filosofia (N)
Filosofia (V)
G uarulhos H istória (N )
[2º ano]
H istória (V)
Pedagogia (N)
Pedagogia (V)
total
São José C iência da Com putação (N )
C am pos C iência da Com putação (V )*
[2º ano]
total
U NIFESP

%
0
1
3
6
30
0
2
15
2
4
8
7
7
3
0
2
6
3
6
15
5
12
3
16
7
2
8
5
0
3
5

* cursos no 1º ano

·

Questionário sócio-econômico
O questionário sócio-econômico aplicado anualmente aos estudantes de graduação para
a distribuição das bolsas de “auxílio permanência” já está disponível em nossa home page
para preenchimento.
Com o intuito de se estruturar uma base de dados mais completa e abrangente de
registros da Pró-Reitoria de Graduação, a partir deste ano, o questionário sócioeconômico-cultural deverá ser preenchido por todos os alunos de graduação, e
apresentará um anexo para os estudantes que ingressaram em 2008. Esse anexo tem o
intuito de registrar informações sobre as expectativas dos ingressantes em relação aos
cursos que escolheram seu grau de conhecimento sobre nossa Instituição. Essa pesquisa

inicial deverá ser complementada por questionários a serem aplicados aos graduandos ao
final do curso e aos egressos da graduação após cinco anos de formado.
·

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE)
o
Conforme Portaria Normativa n 3 de 1º de abril de 2008 (anexo I), esse ano a Unifesp terá
oito de seus cursos avaliados pelo ENADE-2008, como publicado no Diário Oficial do dia
02.04: Biologia, Ciências Sociais, Computação, Engenharia, Filosofia, História, Pedagogia e
Química.
O Prof. Luiz Eugenio Mello pede aos Coordenadores que acompanhem as etapas do
processo e se encarreguem de divulgar e discutir o assunto com os estudantes de seus
cursos.

·

Mudança da PROGRAD
No próximo dia 02.05.08, o espaço físico da Pró-reitoria de Graduação será transferido da
Rua Coronel Lisboa, 849 para Rua Pedro de Toledo, 650.

·

Pró-Saúde Fonoaudiologia
A Profa. Clara Regina Brandão Ávila, Coordenadora do Curso de Fonoaudiologia, informa que
o
o que o projeto do curso, submetido ao Programa Pró-Saúde, foi aprovado (portaria n 7 de 27
de março de 2008 D.O.U. de 1º de abril de 2008). A Fonoaudiologia passa a ser o terceiro
curso da Unifesp a ingressar no “Programa Nacional de Reorientação da Formação
Profissional em Saúde” compondo, juntamente com os Cursos de Medicina e Enfermagem, o
Grupo de Coordenação Geral do Pró-Saúde de nossa Instituição. Através desse programa, a
Fonoaudiologia receberá a quantia de R$ 498.000,00.
A Profa. Clara, em nome do curso, agradece a Profa. Rosana Fiorini Puccini (coordenadora
geral do Pró-Saúde da Unifesp) e Profa. Rosemarie Andreazza (representante do Núcleo de
Articulação Universidade-Serviços do Pró-Saúde/Unifesp), pelo apoio e colaboração em todas
as fases do processo.

·

Atas do Conselho de Graduação
Prof. Luiz Eugênio Mello coloca as atas das reuniões de fevereiro e março de 2008 para a
aprovação.
Prof. Nildo pede para rever no texto adicionando informações sobre os estágios curriculares
obrigatórios dos alunos da Unifesp fora da Instituição. Ficou deliberado que este caso
específico seria considerado pela Profa. Yara M.C.S. Michelacci (coordenadora dos estágios
de graduação da Unifesp). Com esta eventual modificação as duas atas foram aprovadas por
unanimidade.

3- ORDEM DO DIA
·

Prova do Progresso Interinstitucional do Curso Médico
Os resultados da “Prova do Progresso Interinstitucional da Medicina” foram apresentados pela
coordenadora da prova na Unifesp, Profa. Sue Yazaki Sun (anexo 2). A prova envolveu nove
Escolas de Medicina (UNICAMP, UNESP, FANEMA, UEL, FURB, UFSC, USP/
SP, USP/RP e UNIFESP) e contou com a participação de 3.924 alunos. A prova foi composta
de 120 testes com 5 alternativas cada, divididos em 6 áreas específicas. A média de acertos
para os alunos do 1º ano foi de 36% contra 65% no sexto ano. A Unifesp teve um
desempenho acima da média, havendo em 2007 um aumento de aproximadamente 2,5 vezes
na participação dos estudantes em relação a 2006. Profa. Sue explicou a metodologia de
análise e avaliação utilizada e mostrou os resultados obtidos pelos estudantes da Unifesp
comparando-se com a média geral de todas as Instituições.
Dia 19.05 haverá uma reunião com as oito escolas para apresentação e seleção das questões
da prova de 2008, que será aplicada no dia 09.10.08. A professora Sue solicita maior
participação e envolvimento dos docentes do curso, pois elaboração da prova é bastante
trabalhosa.

Com relação às Provas de Progresso dos outros Cursos de nossa Instituição, foi mencionado
que a demora na correção das provas prejudica o processo e compromete a participação dos
estudantes. A contratação de profissionais especializados para correção e análises
estatísticas das provas, a exemplo do que já acontece na prova interinstitucional da Medicina,
foi sugerido e deverá ser avaliado pela Pró-Reitoria de Graduação.
·

Plano de Aperfeiçoamento Didático (PAD)
O programa visa o aprimoramento da formação didática do aluno de pós-graduação e a
melhora dos cursos de graduação da Unifesp, através da participação destes estudantes
devidamente preparados e para as atividades de ensino previstas no plano.
Profa. Jacqueline Luz, presidente da Comissão, faz a apresentação do plano elaborado pela
comissão designada pela Pró-reitoria de Graduação e composta dos seguintes membros:
Jacqueline Luz (presidente), Adriana Berezovsky, Clara Brandão de Ávila, Odete de Oliveira,
Miguel Roberto Jorge, Maria Lucia Formigoni, Rosário Lugli, Rosana Alencar, Suzete M.
Cerutti, Nildo Batista, Carolina Biz e um representante acadêmico.
As metas e objetivos do Plano foram apresentados no Conselho e, alguns pontos
esclarecidos. Em princípio, os pós-graduandos cumpririam uma programação estruturada em
duas etapas:
ü Preparação Pedagógica: curso teórico-prático obrigatório, carga horária de 30h, sendo
oferecido em três modalidades: intensivo e extensivo (aulas presencias) e à distância.
ü Estágio Supervisionado em Docência - caracterizado pelo exercício de atividades práticas
de ensino, carga horário mínima de 30 h, opcional exceto para bolsistas REUNI. Essas
atividades didáticas seriam aprovadas e devidamente supervisionadas pelos professores
responsáveis pelas disciplinas ministradas dos cursos de graduação.
Seguiu-se intensa discussão a respeito da lógica de demanda/oferta do estágio didático. Essa
iniciativa partirá das necessidades curso de graduação ou da disponibilidade existente nos
cursos de pós-graduação? Foi sugerido que a pós-graduação apresentasse o elenco de suas
competências para a Comissão PAD que receberia também uma relação das necessidades
da graduação e tentaria estabelecer a relação adequada entre as ofertas da pós e as
demandas da graduação.
No próximo dia 30/04, a proposta será apresentada na reunião do Conselho de Pósgraduação e um Edital do Programa será redigido pela Comissão PAD para posterior
aprovação neste Conselho.

·

Desempenho dos alunos de graduação
Prof. Luiz Eugenio Mello faz uma apresentação sobre o desempenho acadêmico dos cursos
de graduação. Foram apresentados dados sobre a taxa de reprovação e notas finais médias
dos estudantes dos vários cursos da Unifesp, comparando-se também o desempenho entre
alunos ingressantes pelo sistema universal e de cotas (anexo 3).
Observou-se que o grau de dispersão das notas entre os estudantes do mesmo curso varia
bastante e que em alguns casos a homogeneidade de desempenho foi muito acentuada. Na
maioria dos cursos, não houve diferenças significativas entre as notas obtidas pelos
estudantes cotistas e não-cotistas. No curso de Ciência da Computação, entretanto, verificouse que os cotistas apresentaram um desempenho muito abaixo dos estudantes não-cotistas e
que, em ambos os grupos, foram registrados uma taxa de reprovação bastante superior aos
demais cursos da Instituição. Os resultados apresentados foram bastante discutidos e vários
pontos foram levantados. Entre eles a preocupação com o desempenho dos estudantes nas
áreas matemáticas. Cursos do Campus de Diadema e São José dos Campos (ciências
exatas) tiveram as maiores taxas de reprovação, mas o problema também tem sido percebido
em disciplinas das áreas da saúde e biológicas onde conhecimentos matemáticos são
requeridos como, por exemplo, biofísica, físico-química e bioestatística. Foi relatado que essa
deficiência também prejudica cursos das áreas de humanidades, principalmente em
disciplinas que envolvem conhecimento de lógica. Esta avaliação também foi constatada nos
exames do SARESP 2007 (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São
Paulo) recentemente divulgados, que apontam uma situação preocupante no ensino de
matemática nas escolas públicas do Estado: cerca de 95% dos alunos não atingiram os

conhecimentos esperados pela própria Secretaria da Educação.
O Prof. Luiz Eugenio informa que um estudo mais abrangente está sendo elaborado pela PróReitoria e que os resultados serão divulgados para a imprensa e, eventualmente publicados
em revistas especializadas.

