112ª Reunião Ordinária do Conselho de Graduação
[Reunião ordinária dia 15.10.08 - Anfiteatro Leitão da Cunha - 08:00 às 10:00h]
1- LISTA DE PRESENÇA
Pró-Reitoria de Graduação
X
Lucia de Oliveira Sampaio
·
Pró-Reitora de Graduação
X
Yara M.C.S.Michelacci
·
Vice Pró-Reitor de Graduação
X
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·
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Departamentos representados pelo Chefe(C), Vice-chefe (VC) ou outros docentes (OD)
X
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·
Biociências [Baixada]
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·
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X
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·
Bioquímica
X
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·
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x
Victor
Z
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·
Ciências da Saúde [Baixada]
X
Marcos Bizeto [C]
·
Ciências Exatas/Terra [Diadema]
X
João Nelson R Branco [OD]
·
Cirurgia
X
Artur da Rocha Fernandes [VC]
·
DDI
Osmar Rotta [C]
·
Dermatologia
X
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·
Enfermagem
X
Rosana
Alencar
Ribeiro
[C]
·
Farmacologia
X
Jacqueline Luz [OD]
·
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X
Marisa Frasson de Azevedo [VC]
·
Fonoaudiologia
X
Afonso Celso Pinto Nasário [C]
·
Ginecologia
X
Mônica Parente Ramos [C]
·
Informática
X
Ângelo de Paola [C]
·
Medicina
x
Mariângela
Cainelli
de
O
Prado
[OD]
·
Medicina Preventiva
x
Clara Lucia Barbieri Mestriner [VC]
·
Micro, Imuno e Parasitologia
X
Marília Smith [C]
·
Morfologia
X
Débora Amado Scerni [C]
·
Neurologia e Neurocirurgia
Antonio Fernandes Moron [C]
·
Obstetrícia
Denise de Freitas [C]
·
Oftalmologia
Flávio Faloppa [C]
·
Ortopedia
X
Carlos Augusto Anadão [VC]
·
Otorrinolaringologia
X
Gustavo Focchi [OD]
·
Patologia
X
Rosana Fiorini Puccini [C]
·
Pediatria
MariaGabriela M de Oliveira[VC]
·
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
Marcelo Carvalho
·
São José dos Campos
Diretores Acadêmicos de Cursos:
X
Guacyara da Motta
·
Biomedicina
X
Daniela Muse
·
Ciência da Computação
X
Suzete M Cerutti
·
Ciências Biológicas
X
Carlos A Bello e Silva
·
Ciências Sociais
x
Adalgisa C. Cardoso
·
Educação Física
X
Maria Cristina Gabrielloni
·
Enfermagem
X
José Ermírio Moraes
·
Engenharia Química
X
Luiz S longo Jr
·
Farmácia e Bioquímica
X
Olgária Matos
·
Filosofia
X
Tânia T. Scudeller Prevedel
·
Fisioterapia
X
Ana Maria Schiefer
·
Fonoaudiologia

·
História
·
Medicina
·
Nutrição
·
Pedagogia
·
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·
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·
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·
Tecnologia em Saúde
·
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Acadêmicos Conselheiros
·
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·
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·
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·
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·
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Outros Conselheiros
·
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·
CEHFI
·
PIBIC
·
Instituto do Mar
·
Curso Básico [Diadema]
·
Programa Pró-Saúde
·
ADUNIFESP
·
Biblioteca Central
·
Representante da CPG
·
Hospital São Paulo
·
Coordenadoria de Expansão
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X
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X

Marcelo Menezes de Carvalho

X

Cecília Sonzogno
Dante Marcello Gallian
Helena B. Nader
Samuel Goihman
Marcelo Valin
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Eleonora Menecucci
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José Roberto Ferraro
Paulo Bandieira Paiva

X
X
X
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2-INFORMES
·

Vacinas para Graduandos
A Pró-Reitoria de Graduação, por sugestão da Coordenadoria de Assuntos Estudantis
e através do Serviço de Saúde Discente, está programando, para o início de 2009, uma
campanha de vacinação para todos os estudantes de graduação da Unifesp. Haverá,
nos vários Campi, dois dias de vacinação e os alunos serão imunizados contra:
ü Rubéola
ü Catapora
ü Tétano/Difteria (Dupla adulto)
ü Hepatite B
Os estudantes serão orientados no sentido de trazer sua carteira de vacinação para
verificação da validade das imunizações a que já foram submetidos. Os estudantes que
recusarem a participar da campanha deverão assinar uma declaração se
responsabilizando pela decisão.

·

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes [ENADE]
Como é de conhecimento de todos e vem sendo informado nas últimas reuniões do
CG, a Prova do ENADE será aplicada no próximo dia 09 de novembro de 2009 às
13:00 h. para os alunos das primeiras e últimas séries dos cursos de:
ü Biologia
ü Computação
ü Engenharia
ü Química
ü Ciências Sociais
ü Filosofia
ü História
ü Pedagogia
as
Os alunos selecionados para o exame (amostra de 60% dos matriculados nas 1 e
últimas séries de cada Curso) foram convocados diretamente pelo INEP. No dia 29 de
setembro um e-mail, com a lista completa dos convocados, foi enviado pela ProGrad às
secretarias dos Cursos envolvidos para maior divulgação:
“Segue lista de alunos convocados para o ENADE 2008. Na segunda aba do arquivo estão os
alunos Irregulares, que terão obrigação de fazer a prova este ano. Solicitamos máxima
divulgação para os alunos.
Informamos que está aberto o período de cadastramento de alunos voluntários, ou seja, alunos
que não foram convocados, mas tem interesse em fazer a prova. Essa informação constará no
Histórico do Aluno.
Até dia 03/10/2008 o aluno que estiver viajando e que por algum motivo estiver impedido de fazer
a prova no município do Campus da Universidade, deverá manifestar interesse em alteração do
local.”

A Profa. Lucia pede aos Coordenadores de Curso e Diretores de Campi que divulguem
as informações necessárias e se empenhem em promover momentos de discussão
que possibilitem que os estudantes possam ter maior clareza do processo a que serão
submetidos.
·

Prova do Progresso
A Profa. Lucia lembra que conforme acordado no último Conselho de Graduação a
Prova Progresso foi transferida do dia 07/11 para 14/11. Os cursos que ainda não
amadureceram a idéia para aplicar esse tipo de avaliação e tiverem interesse em
utilizar uma prova estruturada pela ProGrad utilizando questões de ENADEs antigos
devem contatar a Profa. Yara Michelacci na Pró-Reitoria de Graduação.

·

Vagas concedidas TA/docentes [portaria 1.226]
Com relação às 150 novas vagas docentes (REUNi+Expansão) solicitadas para 2008,
foi informado no CG de 25 de setembro que, embora todas tenham recebido “código de
vaga” e sido liberadas para concurso público, apenas 34 seriam aproveitadas ainda
esse ano. Na época, estávamos aguardando nova Portaria liberando as 116 vagas
restantes.

Em 7 de outubro foi publicada a Portaria 1.226 (anexo1)definindo a distribuição das
vagas por instituição de ensino e, além dos 116 cargos docentes programados para
2008 foram também liberados os solicitados para 2009 e os cargos de TécnicoAdministrativo de 2008, 2009 e 2010.
Embora os concursos para esses cargos já possam ser abertos e efetuados
imediatamente, a nomeação só será efetivada a partir de janeiro de 2009, conforme
cronograma escalonado a ser definido, oportunamente, pelo Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão.
Um resumo dos anexos da Portaria 1.126 relativo às vagas da Unifesp é mostrado na
tabela a seguir:

Expansão
REUNi
Expansão
REUNi
REUNi
UAB
Total
·

2008
2008
2009
2009
2010
2008

Docente
89
27
13
114
0
4
247

TA médio
0
40
0
79
15
2
136

TA Superior
0
50
0
70
39
2
161

Edificações:
A preocupação com os atrasos nas edificações programadas para os novos Campi e
as dificuldades legais de utilização das verbas já liberadas, tem posto em risco a
viabilidade de implantação dos novos cursos e acomodação das novas turmas que
ingressarão na Unifesp no vestibular 2009. Essas dificuldades, intensificadas pela
instabilidade do momento e a mudança abrupta da direção da Unifesp, fizeram com
que a nova Reitoria contatasse a Diretoria de Desenvolvimento da Rede de IFES
(DIFES) do MEC para discutir as possibilidades de eventuais redirecionamentos do
programa de expansão pactuado.
Em 3 de outubro a Profa. Maria Ieda Costa Diniz, diretora do DIFES, e a arquiteta
Sandra Vidal do MEC, vieram à Unifesp para uma reunião agendada com o Reitor, PróReitores, Diretores Acadêmicos dos Campi e Departamento de Engenharia da Unifesp.
Na reunião, as principais dificuldades foram apontadas e a Profa. Ieda sugeriu algumas
alternativas, se colocando à disposição para ajudar no que fosse possível. Pontuou que
a Unifesp é uma Universidade muito conceituada, que o projeto de expansão está bem
estruturado e que o sucesso do programa é muito importante para o MEC. Em
conversa telefônica, um plano audacioso envolvendo a aquisição de terrenos nas
vizinhanças das sedes definitivas dos Campi, foi sugerido pelo Ministro Fernando
Haddad e uma outra reunião agendada em Brasília. Um plano preliminar, incluindo o
Campus de São Paulo, foi estruturado e entregue ao Ministro pelo Reitor na reunião de
07 de Outubro. No decorrer da reunião o Ministro informou que a licença ambiental do
sítio Morungaba (Diadema) já havia sido liberada.
Em 14 de outubro a arquiteta Sandra Vidal e dois engenheiros do MEC vieram a São
Paulo para uma reunião com o Coordenador de Expansão, Prof. Paulo Paiva, e a
equipe de engenharia da Unifesp.

2-ORDEM DO DIA
·

Calendário graduação/compromissos coordenadores
Na última reunião do CG foi solicitado que os Coordenadores dos Cursos elaborassem
o calendário de 2009 e enviassem sugestões para o fechamento do 2º semestre de
2008, incluindo semana de exames finais, prazos para preenchimento da pasta verde,
abertura da pré-matrícula on line e período de aconselhamento de matrícula. Algumas
sugestões foram encaminhadas à secretaria da ProGrad, e as “Tabelas de
Compromisso” foram construídas e apresentadas aos conselheiros (vide anexo 2).
Vários cursos ponderaram dificuldades em cumprir o cronograma pactuado por motivos
de atrasos causados por:
ü greves estudantis

ü

remodelação dos espaços físicos com vistas a adequação dos Campi para
receber as novas turmas e novos cursos.
ü demora para aproveitamento dos docentes e funcionários programados para
2008, e essenciais para os cursos de 2009.
A Profa Lucia sugeriu que propostas de adaptações fossem estudadas e enviadas para
a ProGrad para que se pudesse programar as atividades de forma coordenada.
·

Reconhecimento dos Cursos de Graduação
As Universidades são Instituições com autonomia para criar cursos de graduação sem
autorização prévia, entretanto esta situação é transitória. O curso recém criado pode
abrir inscrições, realizar processo seletivo e receber alunos, mas não pode ainda
conferir diploma. Deve solicitar ao MEC o reconhecimento quando cumprir mais da
metade (e no máximo até 2/3) de seu projeto curricular.
O processo de reconhecimento, compreende a remessa de documentação à
SESu/MEC e uma Avaliação as Condições de Ensino, realizada pelo INEP. O
processo é iniciado por meio de processo protocolizado eletronicamente no Sistema
E-MEC e uma comissão verificadora avalia três dimensões: Organização Didáticopedagógica, Corpo Docente e Instalações. O relatório conclusivo da Comissão de
Verificação confere um conceito para cada dimensão avaliada e partir desta avaliação
a SESu/MEC emite um documento recomendando ou não o reconhecimento.
Os novos cursos da Unifesp já foram autorizados e entram agora no período de
pedido de reconhecimento. Para iniciarmos o processo e incluirmos as informações
no novo formulário eletrônico criado pelo MEC (E-MEC), foi criado um grupo na
Prograd, coordenado pela Profa. Yara Michelacci que, juntamente com a o Sr.
Marcello de Pietro, responsável pelo registro dos dados institucionais da Unifesp,
iniciaram os trabalhos. A Profa. Yara foi a Brasília para um encontro do ForGrad, e
entrou em contato com o INEP para obter maiores informações sobre as etapas do
processo de reconhecimento e os registros do E-MEC. Um resumo das informações
foram estruturadas e apresentadas aos conselheiros (vide anexo 3).

·

Regulamento 4º ano Biomédico
A Profa. Jacqueline Luz apresentou o texto do regulamento do estágio de 4º ano do
Curso de Ciências Biológicas - Modalidade Médica (anexo 4). A Profa. Lucia sugeriu
que o capítulo II (do estágio no exterior) fosse mais genérico e que as regras e
especificidades dos eventuais convênios aprovados pela Comissão do Curso fossem
anexados ao regulamento como documentos independentes. Essa prática daria maior
flexibilidade ao processo e evitaria que o regulamento, como um todo, precisasse ser
submetido ao CG toda vez que pequenas adequações ou inclusões de novos
convênios semelhantes fossem propostos. A sugestão foi aceita e a novo texto com a
modificação sugerida será disponibilizado no site do Curso.

·

Plano de Aperfeiçoamento Didático (PAD)
O programa PAD visa o aprimoramento da formação didática do aluno de pósgraduação e a melhora dos cursos de graduação da Unifesp. Uma versão preliminar do
plano já foi apresentada no Conselho de Graduação em 16.04.08 e algumas
modificações e alterações foram sugeridas. A versão reformulada e revista pelo
Conselho de Pós-Graduação em 30.04.08, foi novamente submetida à apreciação do
CG pela Profa. Jacqueline Luz, presidente da Comissão (vide anexo 5).
A Profa. Mariângela C. de Oliveira Prado sugeriu uma alteração no item 11-a do
documento, propondo que fosse eliminada a exigência de que o responsável pelo
estágio fosse obrigatoriamente orientador credenciado em um dos programas de pósgraduação da Unifesp.
Devido ao adiantado da hora, foi decidido que o item seria re-escrito pela Profa.
Jacqueline e Profa. Mariângela, e que o documento final fosse trazido ao próximo CG
para aprovação final.

