111ª Reunião Ordinária do Conselho de Graduação
[Reunião ordinária dia 25.09.08 - Anfiteatro Leitão da Cunha - 08:00 às 10:00h]
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·
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·
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X
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·
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X
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·
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x
Mariângela
Cainelli
de
O
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·
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x
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·
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X
Marília Smith [C]
·
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X
Débora Amado Scerni [C]
·
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·
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Ana Luisa Hofling de Lima [C]
·
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·
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X
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·
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X
Gustavo Focchi [OD]
·
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X
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·
Pediatria
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·
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X
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·
Psiquiatria
X
Nancy
R
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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
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·
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·
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X
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·
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X
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·
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·
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·
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·
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·
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·
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·
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·
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·
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·
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·
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·
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·
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·
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José Roberto Ferraro

X
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X
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X
X
X
X

X

2-INFORMES
·

Equipe Pro Tempore da Pró-Reitoria de Graduação.
Na reunião do Conselho Universitário de 03 de setembro foram aprovados por maioria,
com cinco abstenções, os nomes sugeridos para ocupar o cargo de Pró-Reitores da
Unifesp durante o período de transição. A Pró-Reitoria de Graduação passou a ser
Coordenada Profa. Dra. Lucia de Oliveira Sampaio.
A Pró-Reitora Pro Tempore inicia a Reunião, agradecendo a indicação e pedindo a
ajuda e cooperação de todos durante o período de três meses em que estará ocupando
o cargo. Declarou que pretende dar continuidade aos trabalhos já em andamento,
seguindo a mesma agenda de seu predecessor e que, nenhuma mudança significativa
seria feita sem a consulta e a aprovação dos Conselhos de Graduação e Universitário.
Declarou também que sua antiga posição de Vice Pró-Reitora passaria a ser ocupada
pela Profa. Dra. Yara M.C.S.Michelacci, que exercia anteriormente a função de
assessora especial da Pró-Reitoria de Graduação. Para manter o bom andamento dos
programas e projetos da graduação nos novos Campi, convidou o Prof. Dr. Paulo B.
Paiva, atual coordenador dos assuntos ligados à expansão da Unifesp, para participar
formalmente das reuniões do Conselho de Graduação.

·

Novas Coordenações de Cursos:
ü Curso de Enfermagem: De acordo com os regulamentos vigentes, a Comissão do
Curso de Enfermagem enviou à Pró-reitoria de Graduação a lista tríplice para a
escolha do novo coordenador. Os nomes sugeridos, na ordem de prioridade foram:
Maria Cristina Gabrielloni, Profa. Dra Maria Angélica Sorgini Peterlini e Profa. Dra
Glaci Regina Rodrigues de Melo Franco
A Pró-Reitoria acatou a primeira indicação e a nova coordenadora para o biênio
2008-2010 passou a ser a Profa. Dra. Maria Cristina Gabrielloni
ü Curso de Ciências Biomédicas: A Comissão Curricular do Curso de Ciências
Biomédicas indicou para ocupar o cargo de vice-coordenadora, o nome da Profa.
Dra. Maria Isabel de Souza Aranha Melaragno (segunda indicação da lista tríplice
apresentada ao Conselho de Graduação de 20.08.08) e a Pró-Reitoria aceitou a
indicação.

·

Eventos:
ü 12/09/08: Evento de Inclusão e Acessibilidade (DAC)
ü 18/09/08: Seminário Regional Sudeste de Extensão [Extensão Universitária e
flexibilização curricular]
ü 26/09/08: VIII Dia da Pesquisa do Curso de Tecnologia Oftálmica
ü 26/09/08: Seminário ProEx - Ensino fundamental com atividades em tempo integral
(transferido)
ü 28/09/08: V seminário Nacional Reuni: Demanda de Inovação na Formação em
Saúde

·

V Seminário REUNi: Nos dias 28 a 30 de setembro, aconteceu o V Seminário
Nacional do REUNi com o tema “Demandas de Inovação na Formação em Saúde ", no
Hotel Ritz Lagoa da Anta, em Maceió - Alagoas. O seminário foi promovido pelos
Ministérios da Educação e da Saúde, com o objetivo de proporcionar discussão sobre o
estado atual e as demandas de inovação pedagógica, as estratégias de integração de
espaços, atores e gestores e, novos modelos de gestão acadêmico-administrativa
integrada, concernentes à formação em saúde, no âmbito do Programa REUNi.
Como representantes da Unifesp, estiveram presentes os seguintes professores:
ü Profa. Dra. Lucia de Oliveira Sampaio representando a Reitoria da Unifesp,
ü Profa. Dra. Rosana Fiorini Puccini, coordenadora do Programa Pró-saúde da
Unifesp,
ü Prof. Dr. Nildo Alves Batista, palestrante de duas mesas do evento (“Currículos
e metodologias de ensino inovadores na graduação em saúde” e “Docência em
saúde”)
O Prof. Nildo apresentou aos conselheiros do CG um sumário dos principais pontos
abordados no seminário (vide programa do evento no anexo 1) e salientou a
importância da participação da Unifesp no evento.

· Reuniões Licenciatura (reuniões pós-CG)
Foi criado na ProGrad um Grupo de Licenciatura com o objetivo de caminhar com uma
linha filosófica e estabelecer as diretrizes gerais do programa de licenciatura da
Unifesp. O grupo iniciou suas atividades em 27/06/2008 e tem representante dos
Campi que já possuem ou têm interesse de implantar cursos de licenciatura:
Campus
Cursos de licenciatura
Situação
Representantes no
atual
Núcleo
Guarulhos
História, Filosofia e
já iniciado
Celia M. B. Giglio
Ciências Sociais
ReginaCândida Ellero
Gualtieri
Diadema
Licenciatura em Ciências
Início
Etelvino J.H.Bechara
[Física. Química, Biologia e
em 2010
Julio Cezar Franco de
Matemática,]
Oliveira
Mauro Aquiles La Scalea
B.Santista
Educação Física e
em
Nildo A. Batista
Nutrição
planejamento Sylvia Batista
São José
Matemática
em
Luiz Leduino de Sales
planejamento Marcelo Dias Passos
São Paulo
Universidade Aberta do
núcleo de
Mônica Parente Ramos
Brasil
apoio
Rita Maria Tarcia
ProGrad
Lucia de O. Sampaio
Yara M.C.S. Michelacci
O grupo mantém encontros mensais nos dias agendados para reuniões ordinárias do
CG às 13:30h.
· PET e PET Saúde
A Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação divulgou o resultado da
seleção das propostas submetidas ao Edital SESU/MEC nº05/2008 referente ao
“Programa de Educação Tutorial” - PET. A Unifesp submeteu duas propostas (vide ata
CG 00.08.08) e o projeto intitulado “História e Produção de Memória” coordenado pelo
Prof Luiz Felipe S. Lima do Curso de História de Guarulhos foi um dos selecionados
dentro do Lote 1. A relação completa dos aprovados no Programa PET-2008 está
mostrada no anexo 2.
A Profa. Lucia lembrou que já estão abertas as inscrições para o “Programa de
Educação pelo Trabalho para a Saúde” (PET-Saúde), recentemente criado pela
Portaria Interministerial Nº 1.507, de 22 de junho de 2007 (anexo 3). O prazo de
inscrição termina no dia 28.11.08.
§

Desistências no Vestibular 2008:
Com o intuito de se obter maiores informações sobre a demanda pelos cursos
oferecidos na Unifesp no vestibular 2008, a Pró-Reitoria de Graduação estruturou um
questionário a ser aplicado aos candidatos classificados no vestibular e que não
realizaram a matrícula em nossa Instituição (vide ata do CG de 16.04.08). O
questionário foi aplicado e um resumo geral dos os resultados obtidos são listados a
seguir:
ü Percentagem de desistentes que preencheram a pesquisa
[75%]
ü

ü

Motivo da desistência:
1. Ter sido aprovado/matriculado em outra IES
2. Distância da residência
3. Não vocação pelo curso
4. Motivo sócio-econômico
5. Incompatibilidade de horário
6. Outros motivos

[67%]
[16%]
[7%]
[2%]
[1%]
[7%]

Desistência motivada por ingresso em outras IES
1. USP
2. UNESP
3. UNICAMP
4. UFSCar
5. UFABC

[44%]
[11%]
[9%]
[5%]
[1%]

6. Outras IES

[31%]

O modelo do questionário utilizado e os dados completos, discriminados por Curso e
Campus, estão registrados no anexo 4.
·

Unifesp apontada como a melhor universidade do Brasil.
Como é do conhecimento de todos a Unifesp foi considerada a primeira colocada no
ranking das universidades públicas com melhor desempenho, segundo o novo
indicador de qualidade do MEC chamado IGC (Índice Geral de Cursos da Instituição). A
Unifesp obteve nota 439 de uma escala que vai de 0 a 500.
No cálculo do indicador, são utilizados a média do CPC (conceito preliminar do curso
de graduação) e o conceito fixado pela Capes para a pós-graduação. A média dos
conceitos dos cursos é ponderada pela distribuição dos alunos entre os diferentes
níveis de ensino (graduação, mestrado e doutorado). Os resultados obtidos pela
Unifesp nos diferentes níveis de ensino estão representados na tabela a seguir:
Níveis de
Ensino
Graduação
Mestrado
Doutorado

Nota
[0 a 5]
3,2
4,5
3,5

Aluno
Equivalente
14,4%
43,2%
42,5%

IGC
[0 a 500]
46
203
190
439

É importante mencionar que só foram considerados nos cálculos os cursos de
graduação do Campus de São Paulo, pois os novos cursos ainda não estão completos
(não têm alunos concluintes) e, portanto não possuem o indicador de diferença de
desempenho (IDD). Um esclarecimento geral sobre indicadores, pesos, cálculos e
fontes utilizadas na avaliação foi apresentado aos conselheiros e está disponibilizado
no anexo 5.

2-ORDEM DO DIA
·

Reformulação do Curso de Ciência da Computação
Prof. Marcelo Carvalho, Diretor do Campus DE São José dos Campos apresenta a
nova matriz curricular para o Curso de Ciência da Computação e a proposta de
transição para os estudantes que ingressaram nos anos anteriores (anexo 6). Proposta
aprovada com uma abstenção.

·

Calendário
Com o objetivo de discutir e estruturar o cronograma de matrícula para o segundo
semestre de 2008 a ProGrad marcou uma reunião em 03.06.08 com os diretores de
Campus e Coordenadores de todos os Cursos. Na ocasião vários pontos foram
levantados, analisados e pactuados. Dentro dos mesmos princípios, a ProGrad solicita
aos responsáveis pelos cursos que estabeleçam o cronograma para 2009. A Profa
Lucia lembra da obrigatoriedade dos 100 dias letivos por semestre e sugere um
calendário base para a graduação:
1º semestre de 2009
2º semestre de 2009

início
02 fevereiro
27junho

térmimo
19 junho
04 dezembro

sábados*
9
10

* Sábados a serem utilizados com atividades curriculares, eventos esportivos, acadêmicos ou
culturais.

Esse calendário pode ser adequado pelos cursos segundo especificidades próprias,
mas devem levar em conta as restrições formais discutidas na reunião de junho (dias
letivos e prazos finais para registro de notas e viabilização das matrículas). Os
estudantes das primeiras séries (calouros), como divulgado no manual do vestibular
2009, só iniciarão suas atividades no início de março.
O Prof. Marcelo Carvalho, aponta algumas dificuldades relativas aos cursos de São
José dos Campos e a Profa. Lucia esclarece que os casos particulares serão tratados,
individualmente, na Pró-Reitoria de Graduação.

·

Prova do Progresso
A Prova do Progresso de 2008 está programada para ser aplicada no dia 07/11
(exceção: prova interinstitucional do curso de Medicina). Considerando-se as
dificuldades encontradas pelos coordenadores de vários cursos para organizar esta
prova de forma adequada em tempo hábil, a Pró-Reitoria de Graduação propõe que,
excepcionalmente neste ano, se utilize antigas provas do ENADE (Exame do
Desempenho dos Estudantes) para este propósito. Além do benefício de não
postergarmos novamente a aplicação da Prova do Progresso nos novos cursos, esta
experiência poderia ser útil no sentido de analisarmos de forma adequada prova do
ENADE e obtermos maiores subsídios para discussão e avaliação deste instrumento
de avaliação. A Profa. Yara Michelacci já contatou o INEP e obteve autorização para
utilizar questões de provas anteriores para todos os cursos que estivessem
interessados. Para não ser entendido como um treinamento para o ENADE-2008
(marcado para 09/11), a Prova Progresso seria transferida do dia 07/11 para 14/11. Os
cursos interessados deverão contatar a Profa. Yara na ProGrad.

·

Vagas docentes (Projetos Expansão + REUNi)
Na Reunião do CG de 20.08.08 foi informado que os “códigos de vaga” para os 150
docentes solicitados para 2008 foram liberados pela Portaria 991, e que estava prevista
para o dia 26 de agosto a assinatura de uma nova Portaria autorizando a realização
imediata dos concursos e o provimento dos cargos pactuados. Os eventos que se
seguiram encontram-se resumidos abaixo em ordem cronológica:
ü Publicação da Portaria Nº 286 de 2 de Setembro de 2008 (anexo 7-a) que autoriza
a realização de concurso público para o provimento de 10.982 cargos de docentes
para as IFES, mas só autoriza o provimento de 1.000 vagas para 2008. Os demais
cargos deverão ser providos em 2009, conforme cronograma escalonado a ser
definido.
ü Recebimento de Nota técnica do MEC (anexo 7-b) que esclarece a portaria 286,
informando que por insuficiência de espaço orçamentário, só puderam ser providos
1.000 cargos docentes, e que, considerando-se a demanda para 2008 (4.364
docentes), essas vagas representam apenas 56% das vagas REUNi solicitadas.
Esclarece também que está autorizada a realização dos concursos para a
totalidade das vagas (REUNi+Expansão+UAB) de 2008 e 2009, ficando somente
escalonado a nomeação dos aprovados conforme cronograma a ser publicado nos
próximos dias.
o
ü Publicação da Portaria N 1.110 de 5 de setembro de 2008 (anexo 7-c) define, por
instituição de ensino, a distribuição de autorizações para provimento dos 1000
cargos de docentes autorizado pela Portaria 286. A Unifesp recebeu 34 vagas
(56% do solicitado no REUNi).
ü A ProGrad consulta os Diretores Acadêmicos dos Campi, divide as 34 vagas já
liberadas para aproveitamento imediato e solicita que se estude uma escala de
prioridades para o aproveitamento das demais 116 vagas de 2008. O cronograma
dos editais de concurso foi organizado em três etapas conforme prioridades dos
vários Cursos, e a Tabela a seguir mostra a proposta pactuada:
Campi
Baixada Santista
Diadema
Guarulhos
São José dos Campos
São Paulo [Tecnol.em Saúde]
Total

Vagas docentes 2008 [Expansão+Reuni]
1ª etapa
2ª etapa
3ª etapa
total
10
20
12
42
9
20
20
49
10
16
11
37
4
5
9
18
1
1
2
4
34
62
54
150

1ª etapa: vagas liberadas para concurso e provimento em 2008.
2ª etapa: vagas liberadas para concurso e provimento previsto para janeiro de 2009.
3ª etapa: vagas liberadas para concurso e provimento previsto para maio de 2009.

A discriminação dos editais (área e regime de trabalho) relativos a essa vagas
também foram apresentados à ProGrad pelos Campi (vide anexo 8) e serão
submetidos ao CTA e CONSU para aprovação.
·

Palavra Aberta aos Conselheiros:
A palavra foi aberta aos conselheiros e algumas observações foram levantadas:
O Prof Nildo mencionou sua preocupação com o andamento do Programa de
Expansão, principalmente no que diz respeito à área física necessária para abrigar os
novos alunos, docentes e servidores. Mencionou também que se os professores
programados para a 2ª etapa (vide tabela) não fossem aproveitados até fevereiro, os
Campi não conseguiriam abrir os novos Cursos nem as novas turmas dos Cursos
antigos. Nesta situação, os novos Campi não iniciariam suas atividades em 2009.
Ponderou que o momento é de união e um grande esforço deve ser feito no sentido de
minimizarmos as disputas internas e nos concentrarmos em propostas que
viabilizassem o projeto.
A Profa. Lucia informou que os alunos de Diadema estavam em greve em virtude das
dificuldades que o Campus vem encontrando com relação ao espaço físico para as
atividades de ensino e pesquisa e que uma carta foi enviada ao Reitor e lida no
CONSU de 24.09.08.
A estudante Marcelle do Campus de Guarulhos faz um protesto contra as
manifestações separatistas dentro da Unifesp e o descaso com que estão sendo
tratados os estudantes que, no momento estão em protesto, acampados no pátio da
Reitoria. Menciona que os professores de Guarulhos são solidários a esses estudantes
e repudiam as ameaças e a violência de que têm sido alvo nos últimos dias. A Profa.
Eleonora esclareceu que o Conselho Universitário não tomou partido em relação aos
desentendimentos entre os estudantes neste episódio e reconhece que houve abusos
de ambas as partes. Precisamos retomar a credibilidade da Instituição assumindo
nossos erros. As Profas. Regina Spadari e Marilia Smith se manifestaram no sentido
reafirmar o repúdio às manifestações de violência dentro da Universidade. As
divergências devem ser tratadas no plano político e as discussões encaminhadas com
respeito.
Ariane, representante dos estudantes do curso de Enfermagem, pede informações
sobre as providências tomadas pela ProGrad em relação ao artigo de cunho racista
publicado pela Atlética na última edição do jornal Menisco. Profa. Lucia informa que a
comissão disciplinar está instaurada e que os envolvidos já estão sendo ouvidos.
A estudante Mayara de Diadema manifesta sua tristeza em relação aos últimos
acontecimentos e ao fato de que alguns alunos e professores da Instituição consideram
o pátio da Reitoria um território exclusivo do Campus São Paulo. Afirma também que a
greve dos alunos em Diadema é justa e que representa um protesto pacífico e
organizado. A greve tem como objetivo explicitar a preocupação do corpo discente com
relação aos atrasos de intra-estrutura local que prejudica, não só a qualidade dos
cursos, mas também comprometem a pesquisa no Campus. A Profa. Carla Lopes
Azevedo, chefe do Departamento de Ciências Biológicas de Diadema, informa que
existe atualmente no Campus um diálogo muito próximo entre alunos e docentes e que
as discussões têm sido muito proveitosas, no sentido de se encontrar soluções
pactuadas e adequadas.
A aluna Marcelle diz que considera a representação dos estudantes no CONSU muito
pequena, e que isso representa uma grande perda para a Instituição. Profa. Marília
lembra que a representatividade é baseada na Lei de Diretrizes e Bases e que a
reforma de estatuto certamente poderá corrigir eventuais falhas.

