108ª Reunião Ordinária do Conselho de Graduação
[Reunião ordinária dia 21.05.08 - Anfiteatro Leitão da Cunha - 08:00 às 10:00h]
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2- INFORMES
·

Aprovação da lei que regulamenta o uso de animais para experimentação científica.
Depois de tramitar por vários anos na Câmara dos Deputados, foi aprovado ontem, dia 20
de maio, o projeto de lei 1.153/95, que regulamenta o uso de animais de laboratório em
pesquisas científicas no país. O projeto agora segue para o Senado. O exame da matéria
vinha sendo defendido por diversas entidades científicas, entre elas, a Federação de
Sociedades de Biologia Experimental (FeSBE), a Sociedade Brasileira para o Progresso
da Ciência (SBPC) e a Academia Brasileira de Ciências (ABC).

·

ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes)
O Prof. Luiz Eugênio reitera o pedido que fez no último CG aos coordenadores dos cursos
para que fiquem atentos aos procedimentos de credenciamento e inscrição de seus
estudantes dentro dos prazos estabelecidos no Diário Oficial do dia 02.04.08. Este ano
serão avaliados os cursos de Biologia, Ciências Sociais, Computação, Engenharia,
Filosofia, História, Pedagogia e Química. Lembrou também da importância deste exame e
da necessidade de se propiciar momentos de discussão para que todos os alunos de
graduação tenham o maior número de informações possíveis a respeito do processo.
Nossa Instituição tem se beneficiado muito com esta avaliação na obtenção de
financiamentos de projetos relacionados aos cursos de graduação.

·

Lista do CNE
O Prof. Luiz Eugênio informa que a lista dos novos conselheiros da Câmara de Educação
Superior do CNE (Conselho Nacional de Educação) já foi divulgada, e que seu nome não
foi selecionado entre os candidatos indicados. Agradece os membros do Conselho de
Graduação pelo apoio recebido.

·

Revisão de Provas (nova redação)
O processo de revisão de provas adotado pela Pró-Reitoria de Graduação foi alterado Ad
referendum, sendo retirado o último parágrafo da redação anterior: “A avaliação deverá
ser feita por 2 docentes envolvidos na unidade curricular( disciplina/Módulo/estágio), que
não participaram da correção anterior”
O novo texto, na íntegra, passa a ser:
“É assegurado ao aluno o direito de conferir provas e trabalhos escritos após a correção.
O pedido deverá ser solicitado ao coordenador da unidade curricular
(disciplina/módulo/estágio) em até três dias úteis após a publicação da nota. Caso haja
discordância nos critérios de correção, o aluno poderá pedir revisão de prova/trabalho na
secretaria do curso em até cinco dias úteis”.

·

Barulho de festas estudantis:
A Pró-Reitoria recebeu da Ouvidoria do HSP uma notificação sobre os inconvenientes do
barulho causado por jogos esportivos e festas realizadas pelos estudantes nas
proximidades do Hospital. Esse tipo de reclamação, envolvendo a vizinhança das sedes
das entidades estudantis, tem sido recorrente, mas esses incidentes vêm sendo
progressivamente minimizados, graças a um processo longo e contínuo de
conscientização dos estudantes na Instituição.

·

Questionário sócio-econômico-cultural.
Como informado no último Conselho de Graduação (16.04.08) a partir deste ano, todos os
alunos matriculados deverão preencher on line o questionário sócio-econômico-cultural na
home page da Prograd. Essa medida tem como meta o conhecimento do perfil do alunato,
e servirá como base para estudos e definições de políticas institucionais. A partir desses
dados, também serão efetuadas as análises para distribuição das bolsas de “auxílio
permanência” destinadas a estudantes com dificuldades econômicas, segundo critérios
estabelecidos pela Coordenação de Assuntos Estudantis. O prazo estipulado para o

preenchimento do questionário já terminou e dos 3.340 alunos atualmente matriculados,
apenas 1820 enviaram seus dados. Considerando um número expressivo de pedidos
enviados, a Pró-Reitoria decidiu-se estender o prazo estabelecido e manter o questionário
disponível até o dia 23.05.08. Após o fechamento dos dados, serão feitas as
convocações dos alunos classificados como classes D e E (critério ABIPEME), para a
concessão das “bolsas permanência”. Posteriormente, na dependência da verba
disponível, outros auxílios destinados a apoio estudantil serão também considerados. É
importante enfatizar que o questionário não se destina apenas a distribuição de “bolsas
permanência” e, portanto, deve ser preenchido pela totalidade dos alunos de graduação.
.

·

Coordenação do Curso Médico:
De acordo com os regulamentos vigentes, a Comissão do Curso Médico enviou à PróReitoria de Graduação a lista tríplice para a escolha do novo Diretor do Curso. Os nomes
sugeridos foram na ordem: Prof. Dr. Miguel Roberto Jorge, Prof. Dr. Rimarcs Gomes
Ferreira e Profa. Dra. Ieda Maria Longo Maugeri. A Pró-Reitoria acatou a primeira
indicação da comissão e o Prof. Dr. Miguel Roberto Jorge foi reconduzido como Diretor
acadêmico do curso de Medicina para o biênio 2008-2010.

·

Projeto REUNI (Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais)
ü Infraestrutura: Esta semana um engenheiro do MEC virá visitar os novos Campi, com
o intuito de aferir as necessidades e planejar as atividades e desembolso de verbas
para viabilização do projeto proposto. As verbas serão divididas em parcelas e
liberadas de acordo com o andamento dos projetos.
ü Vagas de servidores: As novas vagas para docentes e funcionários planejadas no
projeto para o ano de 2008 já foram aprovadas pelo MEC. Estamos aguardando
liberação do Congresso Nacional que acontecerá ainda esse ano. A abertura dos
novos cursos de graduação depende inteiramente da contratação desses servidores
e, portanto, o edital do vestibular 2009, , não incluirá os novos cursos propostos no
Projeto Reuni. Caso as vagas sejam liberadas a tempo, um aditivo do edital será
publicado no início de setembro. Existe também a possibilidade da abertura de um
vestibular de meio do ano (junho de 2009), caso os concursos sejam efetuados até
maio de 2009.
ü III Seminário Nacional do Reuni: Nos dias 13 e 14 de maio, aconteceu o "III Seminário
Nacional do Reuni – Inovações Acadêmicas: Reestruturação e Impactos
Administrativos", no Praiamar Hotel, em Natal, Rio Grande do Norte. O objetivo do
encontro é proporcionar discussão, aprofundamento e assimilação de experiências de
inovação acadêmica e seus impactos e das novas exigências de gestão
administrativas resultantes da reestruturação universitária. Como representantes da
Unifesp, estiveram presentes, o Prof. Dr. Nildo Alves Batista (Diretor Acadêmico do
Campus Baixada Santista), a Sra. Cleusa Pedotti (Diretora de Expansão), o Sr.
Marcello Sampaio Di Pietro (Diretor de Gestão da Informação) e a Profa. Dra. Lúcia
de Oliveira Sampaio (Vice-Pró-Reitora de Graduação), que na ocasião apresentou o
projeto pedagógico da Unifesp para a graduação.
A Profa. Lucia apresentou aos conselheiros do CG um sumário dos principais pontos
apresentados no seminário (anexo 1) e informou que para os próximos meses estão
sendo organizados outros encontros temáticos relacionados às metas propostas pelo
projeto: licenciatura (julho/Belo Horizonte), tecnologias/engenharias (agosto/Porto
Alegre), infraestrutura (agosto/Santo André), saúde (setembro), formação geral
(setembro), regulamentação das profissões e avaliação final dos projetos (fim do ano).
Quaisquer sugestões ou contribuições para esses seminários devem ser enviadas ao
MEC através do e-mail reuni@mec.br.

ORDEM DO DIA
· Abono de faltas: Prof. Luiz lê e-mail da aluna Beatriz L. Porto Verzolla, representante
dos alunos de Fonoaudiologia no CG, solicitando abono de faltas para os estudantes que

paralisaram suas atividades nos dias 17, 18 e 25 de abril, para discutir sobre a proposta
de invasão da Reitoria pelos estudantes de graduação. Foram pedidos esclarecimentos
sobre a origem da solicitação, pois não havia ficado claro se o pedido se referia apenas
ao curso de Fonoaudiologia ou partia de todos os estudantes de graduação. Se esse
fosse o caso a discussão deveria ser feita com o presidente do DCE. Algumas
considerações foram feitas sobre a pertinência do pedido e a representante esclareceu
que não tinha autoridade para falar em nome de todo o corpo discente. Foi feita uma
proposta para que a reposição das aulas (não abono) fosse estudada pela coordenadoria
de cada curso e uma indicação para que, na medida do possível, os conteúdos perdidos
pudessem ser recuperados. Proposta aprovada.
·

Vestibular 2009:
ü Calendário:

ü
ü

ü

• Inscrições:

22 setembro a 10 outubro 2008

• Convocação:

17-19 novembro 2008

• Provas:

17, 18 e 19 dezembro 2008

•Divulgação:

29 janeiro 2009

•Matrícula:

10 fevereiro 2009

Taxa de inscrição: A taxa de inscrição do Vestibular 2009 foi fixada em R$ 100,00 (a
mesma de 2008).
Isenção de taxa de inscrição:
Apesar do baixo aproveitamento destas vagas, a Unifesp tem um acordo assinado
com o ministério público desde 2004 se comprometendo a oferecer anualmente
isenções a todos os candidatos que preencherem os requisitos do edital, que deve
ser aberto e julgado pelo menos um mês antes do início das inscrições.
A série histórica do aproveitamento dos candidatos isentos e pagantes no período de
2002-2008 encontram-se registrados na tabela do anexo 2. No vestibular 2008, foram
concedidas isenções a 63% dos solicitantes e destes 16% não fizeram inscrição. Dos
inscritos, 28% não compareceram às provas e 33% foram eliminados com nota “zero”
em alguma das provas. Entre os candidatos pagantes esses valores foram de 11% e
18% respectivamente.
Com o intuito de melhorar o investimento da Unifep em estudantes interessados e
com boas chances de aprovação, desde o ano passado, se criou um segundo critério
para concessão de isenções. Além dos estudantes de escola pública com renda
familiar mensal acima de R$ 456,00, também foram beneficiados os candidatos de
escola pública que tiveram um bom aproveitamento na prova do ENEM (Exame
Nacional do Ensino Médio). Em 2008 a nota fixada foi muito alta (85% de acerto) e
nenhum aproveitamento. Estudos de simulação foram executados e, com base
nestes dados, a Pró-reitoria sugeriu que no edital de isenção 2009, candidatos que
tivessem uma pontuação acima de 70% da prova do ENEM (45 pontos) fossem
beneficiados. A sugestão de alteração foi aprovada por unanimidade.
Modificações do Edital 2009:
1. passar de 10% para 25% a contribuição da nota do ENEM para a prova de
conhecimentos gerais do vestibular (aproximadamente 8% da nota final). A opção
de utilização do ENEM continua sendo do candidato, no momento da inscrição, e
uma vez escolhida será, necessariamente, aproveitada.
2. aumentar as vagas de todos os cursos de Guarulhos de 50 para 60. Essa decisão
foi conseqüência de um entendimento com o MEC, que se comprometeu a
aumentar de 80 para 100 as vagas de docentes disponibilizadas no pacto de
expansão. Campus Baixada Santista terá aumento de 42 para 50 vagas nos
cursos de Psicologia, Educação Física, Fisioterapia e Nutrição e de 32 para 40 no
curso de Terapia Ocupacional.

3. somente para o curso de Ciência da Computação, dar peso 2 para prova de
Matemática do terceiro dia (questões específicas). Esta decisão foi tomada em
conseqüência da discussão levantada no ultimo CG em que se verificou a falta de
base dos estudantes nesta disciplina. No caso do curso de Ciência da
Computação essa dificuldade tem causado um grande número de reprovações e
desistências, comprometendo de forma significativa o aproveitamento dos alunos.
Coordenadores de outros cursos também sugeriram mudanças nos pesos de
algumas disciplinas da prova do vestibular, mas decidiu-se que essas medidas
seriam precipitadas no momento. Até o momento, a análise do desempenho
as
acadêmico dos estudantes das 1 séries dos cursos não indicou dificuldades
expressivas. No futuro, dependendo dos resultados observados em São José dos
Campos, voltaremos a considerar eventuais ajustes da prova do vestibular 2010.
A proposta foi aprovada por unanimidade.
4. Foi sugerido pela Pró-reitoria que, em sua reedição, a resolução do Consu
relativa ao Programa de Ações Afirmativas da Unifesp, deveria suprimir o artigo
o
de n 5: “Esta Resolução entra em vigor quando obtido recurso financeiro
específico para viabilizar a permanência do aluno vinculado ao sistema de cotas
na Instituição, sendo revogadas as disposições em contrário“.
Embora esse artigo tenha sido muito importante no momento da implantação do
programa, na prática ele não tem se revelado de grande utilidade, pois as verbas
para esse tipo de auxílio só são liberadas no final do ano, quando o vestibular já
foi concluído. A proposta foi aprovada por unanimidade e a sugestão será
encaminhada ao Conselho Universitário para apreciação.

