1ªReunião Ordinária do Conselho de Graduação
[Reunião ordinária dia 17.11.10 - Anfiteatro Leitão da Cunha - 08:00 às 10:30h]
Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dez, nesta cidade de São Paulo, à
Rua Botucatu, nº 740, no Anfiteatro Leitão da Cunha, reuniram-se os Senhores membros do
Conselho de Graduação da UNIFESP, sob a presidência do Ilustríssimo Pró-Reitor de
Graduação, Prof. Dr. Miguel Roberto Jorge. Tendo os senhores conselheiros, assinado o livro
de presença e, constatando-se quorum de 35 presentes o Presidente iniciou os trabalhos
cumprimentando os presentes e informando que esta é a reunião de instalação do novo
Conselho de Graduação - CG, da Universidade Federal de São Paulo, de acordo com novo
Estatuto da UNIFESP que foi aprovado dia 31.03.2010, submetido aos órgãos competentes da
República Federativa e publicado em Diário Oficial. Informou que houve uma espera até que
o novo Conselho Universitário – CONSU - fosse devidamente empossado, para que assim se
procedesse à posse dos novos Conselheiros de Graduação, salientou ser interessante dedicar
um tempo para falar sobre o modo de funcionamento do Conselho de Graduação, ainda que a
maior parte de seus atuais membros já estivesse no antigo Conselho, como os Coordenadores
de Cursos de Graduação. Solicitou que cada um se apresentasse e dissesse o que representa no
Conselho para um maior conhecimento dos membros do CG. Informou que nos termos do
novo Estatuto da UNIFESP, o Conselho de Graduação é constituído pelo Pró-Reitor de
Graduação, pelo Pró-Reitor Adjunto de Graduação, pelos Coordenadores dos Cursos de
Graduação, pelo Diretor de cada Unidade Universitária ou seu representante, por
representantes eleitos de cada uma das categorias do corpo docente, pela representação
discente, eleita entre os alunos matriculados nos cursos de graduação, por um representante
eleito entre os servidores técnico-administrativos em educação. Ressalvou que o Estatuto
definiu que cada campus terá uma unidade universitária e o Campus de São Paulo terá duas
unidades, a Escola Paulista de Medicina e a Escola Paulista de Enfermagem. Dos cursos de
graduação do Campus São Paulo apenas o de Enfermagem estará na Escola Paulista de
Enfermagem, os demais cursos ficarão na Escola Paulista de Medicina. No futuro próximo, o
Diretor da Escola Paulista de Medicina, o da Escola Paulista de Enfermagem e o Diretor de
cada unidade universitária de cada um dos campi participarão do CG, e na ausência atual de
constituição formal das unidades universitárias optou-se por convocar o diretor acadêmico do
Campus. O presidente informou ao CG que nos termos do artigo 19 do Estatuto compete ao
Conselho de Graduação: I- elaborar o plano pedagógico da Universidade e avaliar sua
execução; II – aprovar o plano pedagógico dos cursos; III homologar o nome dos
Coordenadores dos cursos de graduação; IV – estimular a integração dos programas de ensino
e a mobilidade estudantil intra e interinstitucional; V- opinar sobre o sistema de ingresso dos
alunos na Universidade; VI- deliberar sobre o número de vagas e as formas de ingresso em
qualquer fase... VII aprovar o calendário escolar; VIII – deliberar sobre equivalência de
diplomas de graduação conferidos por outras IFES ou entidades congêneres; IX – fixar as
normas para a revalidação de diplomas de graduação conferidos por outras IFES ou entidades
congêneres, de acordo com a lei; X – manter sistema de avaliação de cursos. XI – homologar
o nome do Pró-Reitor Adjunto. Informou que a figura do Pró-Reitor Adjunto não existia
oficialmente dentro da Universidade e em função desta mudança e de outro artigo do estatuto
que impede a acumulação de cargos, o Prof. Nildo não poderá acumular o cargo de Pró-Reitor
Adjunto e de Diretor de Campus. Tendo o Prof. Nildo optado pelo cargo de Diretor
Acadêmico do Campus Baixada Santista, o presidente propõe a inclusão na pauta da indicação
e homologação do novo Pró-Reitor Adjunto de Graduação, proposta esta aprovada por
unanimidade. O presidente passou a palavra ao Prof. Nildo que em seu discurso lembrou que
faz parte do novo conselho como diretor acadêmico, mas está oficialmente afastado do cargo

de Pró-Reitor Adjunto de Graduação. Salientou que seu trabalho foi proveitoso, gratificante e
possibilitou um imenso aprendizado. Declarou que a graduação é o seu objeto de maior paixão
acadêmica e interesse e que o vivenciar do cotidiano da graduação, especialmente num
momento tão rico como ocorre hoje neste seu processo de expansão e de grandes tomadas de
decisão, foi um aprendizado enorme.
Teve oportunidade aqui, de não só propor, mas discutir desde organograma como a estrutura
de uma Pró-Reitoria apoiada em coordenadorias acadêmicas, teve a oportunidade de
acompanhar os principais processos da Pró-Reitoria, como a Comissão de Avaliação, de
Monitoria, do Vestibular e até mesmo o desafio de presidir e montar o novo Campus de
Osasco e seu projeto pedagógico. Agradeceu a oportunidade e confiança dos conselheiros,
mas vai se dedicar ao Campus Baixada Santista. Após os aplausos pelo plenário, o presidente
registrou seu agradecimento pelos dois anos em que foi fundamental a presença do Prof. Nildo
dentro da administração da Pró-Reitoria. Declarou que sabia da contribuição que Professor
daria à Pró-Reitoria até mesmo em virtude da diferença de seus perfis. Ressaltou a experiência
que o professor tem como educador médico e que pode ser transposta para várias áreas da
educação superior e espera continuar contando com a colaboração dele no futuro, assim como
de todos os conselheiros e de toda a comunidade universitária. Encerrados os agradecimentos,
o presidente ressaltou que as reuniões do CG ocorrem na terceira quarta-feira de cada mês das
8:00 as 10:30hs. De acordo com o regimento, o quorum deverá ser atendido até as 08:30hs e
após esse horário a reunião acontecerá com qualquer quorum. Passaram às apresentações: o
Prof Dr. Henrique Lederman apresentou-se como representante dos titulares e justificou a
ausência do Prof. José Luiz. O Prof. Miguel aproveitou a oportunidade para lembrar a figura
dos suplentes e alertou que aqueles que não puderem comparecer que avisassem a secretariada
ProGrad para que o suplente seja devidamente convocado à reunião; alertou igualmente que a
pauta das reuniões será encaminhada até a sexta-feira anterior à reunião. O Presidente alertou
que o Conselho de Graduação conta com a presença não apenas de seus conselheiros, mas
também de funcionários do quadro da Pró-Reitoria de Graduação que participam da reunião a
seu pedido, a saber: Ively Guimarães Abdalla- Coordenadoria de Avaliação ; Christine
Pinheiro- Apoio às Coordenadorias; Dalva Alves – Apoio da Comissão de Projetos
Pedagógicos; Rita Lino Tarcia – Coordenadoria de Projeto Pedagógicos; Irani Silva Gerab representante dos Professores Adjuntos e Coordenaria de Desenvolvimento Docente; O
presidente lembra que há três coordenadorias já definidas na ProGrad, sendo que a quarta
coordenadoria é a do Vestibular e neste momento o próprio Prof. Miguel responde pela
Coordenadoria do Vestibular; Luis Longo Jr – Coordenador do Curso de Farmácia e
Bioquímica; Dayse Maria Lourenço - representante dos Professores Associados; Guacyara da
Motta - Coordenadora do Curso de Ciências Biológicas Modalidade Médica –Biomédico;
Cristina Souza Freire Nordi - Vice Coordenadora do Curso de Ciências Ambientais; Eduardo
Medeiros – Coordenador do Curso Médico; Ieda Longo Maugeri - representante dos
Professores Associados; Thiago Gomes Barbosa - representante discente; Cristinano Feldens
Schwertner - representante dos Professores Adjuntos; Adriana Karla Amorim – coordenadora
dos Cursos de Química e Química Industrial; Tiago Luiz Ferreira – representante discente;
Suzete Ceruti – Coordenadora do Curso de Ciências Biológicas; Eudes Eterno Fileti –
Coordenador do Curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia; Armando Milioni - Diretor
Acadêmico do Campos São José dos Campos; Erwin Doescher - Coordenador do Curso de
Matemática Computacional; Marilena Rosalen - Vice – Coordenadora do Curso de
Licenciatura em Ciências; José Ermírio – Coordenador do Curso de Engenharia. Química;
Kátia Cordeiro Moreira – representante discente; Olgaria Mattos – Vice- Coordenadora Curso
de Filosofia Jens Baumgarten – Coordenador do Curso de História da Arte; Márcia Tosta –
Coordenadora do Curso de Ciências Sociais; Maria Rita de Almeida Toledo – Vice-

coordenadora do Curso de História; Wilma P Costa – Coordenadora do Curso de História;
Célia Giglio – Coordenadora do Curso de Pedagogia; Rosana Alencar – Coordenadora do
Curso de Tecnologias em Saúde; Adriana Berezovisky – Coordenadora do Curso de
Tecnologia Oftálmica; Glauber Alex Dias - representante discente; Walkirya Heto Silva representante discente; Marcos Quiler – Vice-Coordenador do Curso de Ciências da
Computação; Vitor Dourado – Coordenador do Curso de Fisioterapia. O Prof. Vitor justificou
a ausência dos demais coordenadores de Curso do Campus Baixada Santista devido à
paralisação. Após os votos de boas vindas do presidente, passaram-se aos informes. Informes:
ENEM – A avaliação preliminar foi positiva a proporção de candidatos por vaga cresceu e
não só participamos da democratização de acesso como temos condições potencialmente
melhores no preenchimento de vagas. Todavia, o presidente lamentou os problemas no sentido
operacional. Considerou imperdoáveis os erros dada a sua primariedade. Não crê ser
necessária uma reavaliação e não acredita ser o momento da UNIFESP tomar uma decisão a
respeito. Ressaltou que como gestor deve acompanhar com cuidado, ter visão crítica, mas
também ajudar e deliberar com serenidade. Informa que já convocou a Comissão Permanente
do Vestibular e irá propor um acompanhamento próximo, não apenas da parte operacional,
mas também do conteúdo do exame. Salientou que temos que nos debruçar com maior
profundidade nos quesitos do vestibular e que foi assumido um compromisso no CONSU de
realizar um estudo técnico para que, futuramente, fosse discutido naquele conselho. Ressaltou
que receberam do Ministério informações que os problemas estavam sendo equacionados no
sentido de reaplicar a prova do sábado para os candidatos prejudicados e que haverá uma
equivalência com a prova que já foi aplicada. O presidente salienta que em sua opinião a
prova deveria ser aplicada a todos os candidatos. GREVE- O presidente lembrou que dois
Campi estão em greve discente: Guarulhos e Baixada, sendo que na Baixada os docentes
também estão paralisados. Relatou que foi entregue pelos alunos uma pauta de exigências e
infelizmente houve uma confrontação com a Polícia Militar. Pelo que consta, criou-se um
impasse às portas da Reitoria, pois os alunos queriam subir e o Reitor desejava receber uma
comissão. Aparentemente, os estudantes tentaram forçar a entrada e uma aluna teria cuspido
em um policial que usou gás de pimenta. Depois deste episódio os policiais chamaram
reforços e para evitar problemas com relação à segurança dos estudantes o Reitor decidiu
descer e receber a carta. As exigências do corpo discente não são diferentes das preocupações
da administração, diferenciando-se apenas no tempo de execução: os estudantes pedem maior
agilidade. O presidente salientou que os projetos estão em andamento e o Reitor presta contas
e está trabalhando para superar as crises. Por fim, o presidente salientou que em uma reunião
na ANDIFES, foi informado que todas as Universidades Federais estão tendo as mesmas
dificuldades, mas apenas na UNIFESP há um movimento grevista. CONVÊNIOS – No que
tange a celebração de convênios de estágios com empresas privadas o presidente informa que
em virtude dos problemas enfrentados na celebração solicitou a dois docentes do Campus
Diadema que realizassem uma pesquisa junto à Universidade Federal do ABC, Universidade
Federal de São Carlos, que são nossas congêneres, USP e UNICAMP. Os professores
trouxeram sugestões que foram levadas à Procuradoria. Informou que a celebração dos
convênios é prerrogativa do Reitor que, por portaria, a delegou ao Pró-reitor de Graduação.
Informou ainda que a Procuradoria formulou parecer onde não aconselham a celebração de
convênios sem o contrato social da empresa e o documento de identidade da pessoa autorizada
a assinar pela empresa. Isso, segundo os docentes de Diadema, tem trazido dificuldades visto
que algumas universidades não exigem esses documentos e nossos alunos acabam sendo
preteridos. O presidente lembrou que há questões legais que não podem ser desconsideradas e
informou que está preparando uma minuta para procedimentos que será apresentada ao Reitor,
a Procuradoria e votada no CG. A Profa. Wilma solicita que esta atenção seja estendida aos

convênios com os órgãos públicos de memória e patrimônio, museus e arquivos, visto que o
curso de História tem recebido convites para que os alunos estagiem. TRANSFERÊNCIA
EXTERNA – O presidente informou que o processo de transferência acontece em duas fases:
a transferência interna, aberta aos nossos estudantes que preencherem os requisitos para
adentrar em curso diferente daquele para o qual foi selecionado pelo vestibular; e a externa
para cursos que ainda tiverem mais de 5% de vagas ociosas após o processo de transferência
interna. Informa que o edital de transferência externa está disponível e que estamos
oferecendo 468 vagas. Ordem do dia: Homologação do Pró-Reitor Adjunto de Graduação
––Dada a circunstância que ProGrad vive, o presidente achou interessante indicar alguém com
alguma experiência de Pró-Reitoria e Profª. Drª Jacqueline Luz – Docente do Departamento
de Fisiologia foi coordenadora do curso de ciências biológicas – modalidade médica, curso
que não pertence a nenhum departamento acadêmico e transita entre muitos departamentos o
que implica em uma capacidade de articulação de interesses diversos e dá uma singularidade a
condição do coordenador. Ademais, sempre esteve envolvida uma série de iniciativas na
ProGrad como MD/PhD ela é a atual coordenadora do PAD e terá uma tranqüilidade em
trabalhar. Salientou que ela não tem a experiência de abrir um novo Campus como o Prof.
Nildo possuía, mas afirmou não pretender abrir um novo campus durante a sua gestão, mas
apenas estruturar o Campus Osasco. O presidente aproveitou a oportunidade para avisar que já
foi indicado um Diretor Administrativo para aquele campus, mas lembrou a importância de se
identificar um diretor acadêmico. Informou ainda que o processo de implantação do campus
está atrasado e ainda temos concursos em andamento. Sobre os concursos, informou que em
um deles teve apenas um candidato inscrito e houve concursos sem nenhum aprovado.
Salientou que devido ao ano eleitoral os aprovados ainda não puderam ser nomeados.
Lembrou que hoje temos apenas 6 docentes nomeados e temos um potencial de 28
homologações. Encerrados os informes sobre o Campus Osasco e submetido o nome da
candidata a Pró-Reitora Adjunta, o nome da Profª. Drª Jaqueline Luz foi aprovado com duas
abstenções. Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Ciências Biológicas/
Bacharelado, o Prof. Miguel convida Profa. Suzete Coordenadora do Curso para fazer
apresentação, lembrando que já há parecer da Comissão de Projetos e Acompanhamento
Curricular que o julgou completo e bem estruturado, apenas necessitando de uma adequação
da bibliografia, que deve conter a indicação de três títulos de referência básica segundo
orientação do MEC. A Coordenadora do Curso apresentou o projeto e as mudanças (anexo I).
Após a apresentação foi aberta a palavra ao plenário para esclarecimentos. Foi colocado em
votação e aprovado por unanimidade. Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado
em Ciências da computação o Prof. Miguel convida o Prof. Marco Quiles, Coordenador
do Curso para fazer apresentação, lembrando que a Comissão de Análise de Projetos
Pedagógicos de Cursos analisou o projeto pedagógico do bacharelado em ciências da
computação e considerou que o mesmo atendeu às orientações da comissão com base nas
orientações oficiais e legislações vigentes. Iniciada a apresentação (anexo II). Após a
apresentação foi aberta a palavra ao plenário para esclarecimentos. Foi colocado em votação e
aprovado por unanimidade. Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em
Química. O Prof. Miguel convida Profa. Adriana Karla, Coordenadora do Curso, para fazer
a apresentação, lembrando que a Comissão de Análise de Projetos Pedagógicos de Cursos
analisou o projeto pedagógico do bacharelado em Química e considerou que o mesmo atendeu
as orientações desta comissão com base nas orientações oficiais e legislações vigentes.
Iniciada a apresentação (anexo II), falou sobre a prova do progresso que este ano foi a
primeira vez que o Curso aderiu, após a apresentação foi aberta a palavra ao plenário para
esclarecimentos. Foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Foi solicitado pela
Profa. Adriana que Prova do Progresso seja pauta especifica de uma reunião do CG-

Alteração da grade Horária (Exclusão e inclusão de Unidades Curricular) no
Curso de Bacharelado e Licenciatura em História. O Prof. Miguel convida Profa.
Wilma,Coordenadora do Curso, para fazer a apresentação, lembrando que a Comissão
analisou a solicitação da Coordenação do Curso de Bacharelado e Licenciatura em História
referente à retirada da Unidade Curricular História da Arte da Matriz Curricular, como uma
Unidade Curricular Obrigatória, e sua substituição por uma Unidade Curricular Eletiva. A
Comissão também analisou o pedido da Coordenação do Curso de Licenciatura em História
para a inclusão da UC de Libras na matriz curricular do curso e o considerou adequado.
Iniciada a apresentação da Coordenadora do Curso, apresentou o projeto e as mudanças
(anexo III). Após a apresentação foi aberta a palavra ao plenário para esclarecimentos. Foi
colocado em votação e aprovado por unanimidade. Perfil Acadêmico e Identidade do
campus da Unifesp – São José dos Campos.- Devido ao avançado da hora o Prof.
Miguel transferiu este item para a pauta de dezembro
Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada.

