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Ata da 45ª Reunião do Conselho de Graduação – Ordinária.
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Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e quatorze, às oito horas e cinquenta e quatro
minutos no Anfiteatro do quarto andar do Prédio da Reitoria da Universidade Federal de São Paulo,
situado na Rua Sena Madureira, mil e quinhentos, térreo, na cidade de São Paulo, estado de São
Paulo, realizou-se a quadragésima quinta reunião ordinária do Conselho de Graduação sob a
presidência da Pró-Reitora de Graduação, Prof.ª Dr.ª Maria Angélica Pedra Minhoto. Contando o
quórum de trinta e quatro (34) presentes, reuniram-se os membros conselheiros (previamente
convocados): Pró-Reitor Adjunto de Graduação, Prof. Dr. João Aléssio Juliano Perfeito,
representando a Coordenação do Curso de Administração, Prof.ª Dr.ª Gabriela de Brelàz, o
Coordenador do Curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciências do Mar, Prof. Dr. Fernando
Ramos Martins, a Coordenadora do Curso de Ciências Biológicas, Prof.ª Dr.ª Karin Argenti Simon,
a Coordenadora do Curso de Ciências Biológicas - Modalidade Médica, Prof.ª Dr.ª Silvia Saiuli
Miki Ihara, o Coordenador de Ciências Econômicas, Prof. Dr. Eduardo Luiz Machado, o
coordenador do Curso de Educação Física, Prof. Dr. Rogério Cruz Oliveira, a Coordenadora do
Curso de Enfermagem, Prof.ª Dr.ª Suzete Maria Fustinoni, o Coordenador do Curso de Farmácia,
Prof. Dr. Paulo Roberto Regazi Minarin, a Coordenadora do Curso de Filosofia, Prof.ª Dr.ª Izilda
Johanson, a Coordenadora do Curso de Fisioterapia, Prof.ª Dr.ª Patrícia Rios Poletto, a
Coordenadora do Curso de Fonoaudiologia, Prof.ª Dr.ª Silvana Bommarito, a Coordenadora do
Curso de História da Arte, Prof.ª Dr.ª Letícia Coelho Squeff, a Coordenadora do Curso de Letras,
Prof.ª Dr.ª Francine Fernandes Weiss Ricieri, o Coordenador do Curso de Licenciatura Plena em
Ciências, Prof. Dr. Reginaldo Alberto Meloni, o Coordenador do Curso de Medicina, Prof. Dr.
Rimarcs Gomes Ferreira, o Coordenador do Curso de Nutrição, Prof. Dr. Prof. Dr. Daniel Henrique
Bandoni, o Coordenador do Curso de Psicologia, Prof. Dr. Marcelo Domingues Roman, a
Coordenadora do Curso de Serviço Social, Prof.ª Dr.ª Sonia Regina Nozabielli a Coordenadora do
Curso de Tecnologia Oftálmica, Prof.ª Dr.ª Paula Yuri Sacai, a Coordenadora do Curso de Terapia
Ocupacional, Profª. Dr.ª Andrea Perosa Saigh Jurdi, a Vice-Diretora do Instituto de Saúde e
Sociedade (Campus Baixada Santista), Prof.ª Dr.ª Sylvia Helena Souza da Silva Batista, a ViceDiretora da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios (Campus Osasco), a Prof.ª Dr.ª
Claudia Alessandra Tessari, a representante dos Professores Associados, Prof.ª Dr.ª Maria Teresa R.
L. Landman, a representante dos Professores Adjuntos, Prof.ª Dr.ª Ângela Aparecida Capozzolo, a
representante dos Professores Adjuntos Raquel dos Santos Mandanelo Souza e o representante dos
servidores técnico-administrativos, Sr. Ygor Luiz Ventura de Jesus. Justificaram a ausência: a
Coordenação do Curso de Ciências Atuariais, a Coordenação do Curso de Ciências Ambientais, a
coordenadora do Curso de Relações Internacionais, Prof.ª Dr.ª Cristina Soreanu Pecequilo, o
representante da direção da Escola Paulista de Medicina, Prof. Dr. Eduardo Alexandrino Medeiros.
Participaram da reunião, na qualidade de convidados: a assessora da Chefia de Gabinete da Reitoria,
Prof.ª Dr.ª Isabel Marian Hart-Mann Quadros, a Coordenadora do Desenvolvimento Docente, Prof.ª
Dr.ª Valeria Sperduti Lima e a Coordenadora da Comissão Institucional de Iniciação Científica,
Prof.ª Dr.ª Ieda Maugeri Longo. A pauta prevista para a sessão era: 1. Aprovação da Ata de abril
(ordinária); 2. Homologação do Coordenador do Curso de Ciências Atuariais do Campus Osasco–
Prof. Dr. Ricardo Hirata Ikeda; 3. Transferência ex offício Sr. Renato George Teixeira; 4.
Transferência ex offício Sra. Juliana Venturini Pinto; 5. Grupo de trabalho para estudos de
modificação do layout do histórico acadêmico – Resultados; 6. Data Congresso Acadêmico Unifesp
e proposta de suspensão das atividades em sala de aula. A Sr.ª Presidente iniciou a sessão
cumprimentando os Conselheiros e informando que devido ao dia atípico na cidade, afetada pela
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greve no transporte público, enquanto aguardava a chegada dos demais conselheiros, já iniciaria os
informes previstos para a reunião (1. Visita da Pró-Reitora e Coordenadorias da ProGrad às
Câmaras de Graduação; 2. Cadastro coordenadores no espaço discussão RI da ProGrad no Moodle;
3. Grupo de Trabalho para apoio Pedagógico das UCs de Cálculo Matemático; 4.
Estudo com dados do SiSu 2013 sobre a nota de corte para ingresso; 5. Mudança no sistema pasta
verde para atender solicitação da CGU; 6. Local do Conselho de Graduação extraordinário; 7.
Congresso da Unifesp " 20 anos de Unifesp: autonomia, democracia, e sociedade 03, 04 e 05 de
novembro de 2014; 8. Mudanças do Estatuto e Regimento da Unifesp aprovadas no CONSU por
solicitação da ProGrad e 9. Trancamento Especial). Seguindo a ordem prevista na convocação
iniciou os informe apresentando, (1) Visita da Pró-Reitora e Coordenadorias da ProGrad às
Câmaras de Graduação - A Pró-Reitora de Graduação ofereceu-se para ir às Câmaras de
Graduação e a outros órgãos colegiados a convite dos Diretores Acadêmicos e/ou Diretores de
Unidades Acadêmicas para discutir os assuntos necessários (entre os quais, opção de processo
seletivo, vestibular, Projeto Pedagógico de Cursos, entre outros), podendo, a depender do assunto
em pauta, ser acompanhada dos coordenadores da ProGrad. (2) Cadastro coordenadores no espaço
discussão RI da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) no Moodle. A Sr.ª Presidente informou que
dos quarenta (40) docentes cadastrados, doze (12) nunca tinham acessado a Plataforma Moodle.
Solicitou que os coordenadores acessassem o ambiente, acompanhassem as discussões e tirassem
dúvidas sobre a aplicação do Regimento Interno da ProGrad por meio dessa ferramenta. Destacou a
importância da participação também como forma de conhecer as possibilidades e limitações da
ferramenta. Informou, ainda, a intenção da Pró-Reitoria de Graduação de transformar as discussões
do espaço Moodle em manual de orientação aos docentes sobre as normas da Graduação. Em
resposta à indagação dos Conselheiros, lembrou que já foram cadastrados no ambiente, os
servidores técnico-administrativos que cuidam dos cursos. (3) Grupo de Trabalho para apoio
Pedagógico das UCs de Cálculo Matemático. A Pró-Reitora de Graduação agradeceu publicamente
aos docentes envolvidos e, em especial a Prof.ª Dr.ª Elizângela Camilo, no trabalho de apoio
pedagógico das UCs de Cálculo Matemático, pensando estratégias e metodologias para superar o
problema e o desafio que tem sido o ensino de Cálculo na universidade. Destacou que tal grupo
também estaria se constituindo como um grupo de estudos, apresentando um caráter formativo para
os envolvidos. Lembrou que a iniciativa deveria ser disseminada para outras áreas do saber, nas
quais o ensino apresentava questões igualmente desafiadoras. Terminado o terceiro informe,
solicitou a alteração da ordenação dos informes previstos passando ao que seria o sétimo (7)
informe, considerando que a docente responsável por apresentá-lo teria limitação de horário. (4)
Congresso da Unifesp "20 anos de Unifesp: autonomia, democracia, e sociedade” 03, 04 e 05 de
novembro de 2014. Para apresentar o informe, convidou a Profª Drª Isabel Marian Hartmann de
Quadros. A docente apresentou o Congresso "20 anos de Unifesp: autonomia, democracia, e
sociedade”e informou que o evento, a realizar-se entre os dias três a cinco de novembro de dois mil
e quatorze (03/11/2014 - 05/11/2014), terá uma etapa preliminar decisiva para produtividade do
congresso. A fase inicial para envio das propostas, que poderão ser multicampi e multicategorias,
irá até dia quinze de agosto (15/08/2014). A aprovação das propostas dependerá do apoio de, no
mínimo, trinta (30) pessoas. O prazo será curto se for considerado a atipicidade do ano com Copa,
férias antecipadas em alguns campi, calendários diferenciados, entre outros. Deverá ser apresentada
uma tese não acadêmico-científica, que contenha análise do panorama institucional atual ligada a
um tema geral ou a um subtema do congresso. Será necessária também a eleição de delegados de
várias categorias, solicitando, para tanto, que fossem encaminhadas candidaturas. A Pró-Reitoria
lembrou que a participação efetiva de discentes era pequena, tal como a representação dos técnicos
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administrativos, o que dificultaria a indicação de nomes. A Prof.ª Dr.ª Isabel Marian Hartmann de
Quadros esclareceu que não havia necessidade da candidatura cair sobre conselheiros, podendo ser
indicados representantes que estivessem, de alguma forma, ligados ao Conselho. A Sr.ª Presidente
agradeceu a presença da docente e seguiu retomando a ordenação original dos informes. (5) Estudo
com dados do SiSu 2013 sobre a nota de corte para ingresso. A Sr.ª Presidente apresentou o estudo
feito com a nota de corte para o ingresso nos cursos que optaram pelo Sistema SiSu, informando
que havia um relatório específico para cada campus. Mostrou que, em muitos cursos e campi, a nota
mínima exigida para cada prova como determinante da nota de corte para ingresso era inferior
àquelas exigidas pelo Ministério da Educação (MEC) para a certificação da Educação Básica.
Esclareceu que a posição tomada nesses casos passava para a sociedade a mensagem de que, para
entrar na Unifesp, seria possível ter menor conhecimento do que o exigido para se considerar a
Educação Básica como concluída. Lembrou que recentemente foram feitas alterações nos pesos,
mas não nas notas de corte. Havia o receio de, ao subir a nota, diminuir os classificados e agravar o
problema das vagas ociosas. Era preciso que cada curso e cada campus analisassem os dados e
ponderassem as escolhas a serem feitas. O estudo apresentado simulou os efeitos da aplicação na
nova regra, isto é, aplicar as notas mínimas exigidas para a certificação do Ensino Médio como nota
de corte a todos os cursos. Para tanto, utilizou os matriculados do ano anterior (2013), verificando
quais teriam sido desclassificados caso fossem adotadas as novas notas mínimas. Em muitos casos,
o número de estudantes que deixariam de ter acesso ao curso foi ínfimo. Detalhou os diversos
cenários analisados, concluindo que aqueles que teriam maiores prejuízos seriam os cursos de
Licenciaturas que, justamente, estariam formando os docentes para a Educação Básica. O assunto
precisaria de grande discussão, que deveria acontecer no interior dos cursos e dos campi,
abordando, inclusive, a função prognostica ou diagnóstica desempenhada pelo ENEM na seleção
dos futuros universitários. A Pró-Reitora informou que encaminharia o estudo por e-mail e que
disponibilizaria imediatamente uma versão impressa para cada campus a ser levada por um
representante que estivesse presente no Conselho. Lembrou que a decisão final sobre a alteração nas
notas mínimas seria das Comissões de Curso, ainda que devessem retornar ao Conselho de
Graduação para homologação. Reforçou a disponibilidade em discutir com as Comissões e demais
instâncias sobre o efeito da adoção das novas notas em diversos âmbitos, destacando que havia uma
política indutora clara da Pró-Reitoria de Graduação em considerar como ideal a adoção, para todos
os cursos, das notas mínimas maiores ou iguais às necessárias para a certificação do Ensino Médio.
Por fim, lembrou que a decisão sobre as notas deveria acontecer na reunião de junho do Conselho.
Solicitou nova inversão de informes, intercambiando os quinto e sexto itens, conforme previsão
original, já que uma das convidadas a apresentar o sexto informe ainda não tinha pudera
comparecer. (6) Local do Conselho de Graduação extraordinário. A Sr.ª Presidente reforçou o
papel crucial da reunião de junho do Conselho, inclusive na decisão da vida acadêmica dos
estudantes que aguardam as diretrizes advindas dos trabalhos da Comissão de Integralização para
subsidiar o deferimento ou não das solicitações de prorrogação do prazo de integralização
protocoladas. Solicitou que os conselheiros esforçassem para comparecer na reunião do Conselho e
permitindo que haja quórum mínimo para sua instalação, a despeito das dificuldades da data
(quarta-feira, 18/06/2014) após dia de jogo da seleção brasileira de futebol na primeira fase das
eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2014 e véspera de feriado prolongado (Corpus Christi).
Esclareceu que, a partir da presente reunião, todas as reuniões ordinárias de Conselho passariam a
ser realizadas no Anfiteatro do Térreo da Reitoria, já que o local anteriormente utilizado para tal
(anfiteatro do 4º andar) passara recentemente por uma reforma, tendo ficado pequeno para as
reuniões do Conselho. Informou a escolha do Anfiteatro Lemos Torres, situado a Rua Botucatu,
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setecentos e quarenta - Térreo (atrás do Banco do Brasil) no campus São Paulo para realização da
reunião extraordinária do Conselho de Graduação. A data agendada para a reunião (29/05/2014)
coincidiu com a realização da reunião do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Administração,
ocupando o anfiteatro da Reitoria. (7) Mudança no sistema pasta verde para atender solicitação da
CGU. A Sr.ª Presidente informou que seria necessária a alteração no sistema, quanto a forma de
controle da carga horária docente na Graduação. Entre outras recomendações, foi pedido um
controle que pudesse ser mais diretamente acessível, produzindo informações mais transparentes,
claras, confiáveis e céleres do que as emitidas com o sistema atual. Entre os problemas percebidos,
estão as divisões de UCs em grupos menores com diferentes docentes e não informados como
independentes na Pasta Verde. No modelo atual, as horas lançadas por cada docente para sua turma
eram somadas e a carga horária da UC ficava multiplicada, não correspondendo à carga prevista do
Projeto Pedagógico. Para corrigir esse problema, será necessário tornar essas divisões em turmas da
UC na Pasta Verde. A Sr.ª Presidente colocou a Pró-Reitoria de Graduação à disposição quer para
esclarecer as dúvidas remanescentes da adoção da nova sistemática, quanto para atender às
solicitações de conhecimento do relatório da Controladoria Geral da União e suas recomendações.
Lembrou ainda que no referido relatório fora citado, como ponto de atenção, a vinculação dos
responsáveis por UC e demais docentes que participam da Pasta Verde e sua necessária vinculação
ao quadro funcional da instituição, atentando-se aos princípios regimentais e a razoabilidade. Ao
informar as alterações, alguns Conselheiros questionaram sobre qual o tratamento a ser dado a casos
de Unidades Curriculares (UCs) específicas, cuja situação real de trabalho do docente ultrapassava a
carga horária prevista no Projeto Pedagógico por limitação técnica. Os casos especiais, tal como as
questões técnico-administrativas apresentadas pelos conselheiros foram anotadas para discussão e
estudo na equipe técnica da Pró-Reitoria, em busca de alternativas que solucionassem
adequadamente as particularidades e problemas levantados. Seguiu com o penúltimo informe, (8)
Trancamento Especial. A Sr.ª Presidente, em resposta a demanda levantada na reunião anterior
pelos Conselheiros, verificou o tratamento dado no regimento quanto a possibilidade de múltiplos
trancamentos especiais e a aparente omissão do regimento a (im)possibilidade de limitar o número
de trancamentos especiais que um estudante pudesse solicitar durante o curso. Na realidade, não há
omissão, mas atribuição, ao âmbito interno da Comissão de Curso, da deliberação sobre a aceitação
ou não de mais de uma solicitação de trancamento especial. (9) Mudanças do Estatuto e Regimento
da Unifesp aprovadas no CONSU por solicitação da ProGrad. A Sr.ª Presidente noticiou as
alterações no artigo 15 do Estatuto da Unifesp e no parágrafo único dos art. 54 do Regimento Geral
da Unifesp aprovados na reunião de maio do Conselho Universitário. A alteração do artigo 15 foi
solicitada para que a atribuição de colar grau que era competência do Reitor, passível de delegação
ao Vice-reitor e demais membros da Reitoria pudesse ser também delegável aos Diretores das
Unidades Universitárias. A alteração do artigo 54 do Regimento Geral foi realizada para que,
atendendo ao entendimento no Conselho de Graduação sobre o melhor fluxo do trabalho, a respeito
dos pedidos de religamento, também denominados rematrícula extemporânea, fora do prazo ou
excepcional, nos casos de cancelamento de matrícula por falta de rematrícula ou não retorno do
estudante após findado o prazo de trancamento. Terminados os informes e os esclarecimentos,
iniciou-se a pauta prevista. 1. Aprovação da Ata de abril (ordinária). A Sr.ª Presidente
apresentou a minuta da ata a ser apreciada. O Conselheiro Sr. Ygor Luiz Ventura solicitou a
correção da categoria administrativa da SERES, corrigindo o texto constante na linha 116. Onde
constava “autarquia SERES” deveria constar “secretaria SERES”. Sem novas inscrições para
debate e não havendo mais retificações, ressalvas ou destaques a serem feitos, a minuta da ata foi
colocada em votação. A ata da quadragésima quarta (44ª) Reunião do Conselho de Graduação
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– Ordinária com a retificação da linha 116 foi aprovada por unanimidade sem abstenções. 2Homologação do Coordenador do Curso de Ciências Atuariais do Campus Osasco– Prof. Dr.
Ricardo Hirata Ikeda. A Sr.ª Presidente informou que, conforme memorando enviado pela
Direção do Campus Osasco, estavam deixando o cargo, os até então coordenador e vicecoordenador do Curso de Ciências Atuariais, respectivamente Prof. Dr. Arthur Bragança de
Vasconcellos Weintraub e Prof. Dr. Túlio Oliveira Massoni. O nome aprovado pela Congregação da
Escola Paulista de Política, Economia e Negócios para a coordenação do Curso de Ciências
Atuariais foi o do Prof. Dr. Ricardo Hirata Ikeda. Não havendo inscritos para o debate, a indicação
da substituição do Prof. Dr. Prof. Dr. Arthur Bragança de Vasconcellos Weintraub pelo Prof. Dr.
Ricardo Hirata Ikeda para coordenação do Curso de Ciências Atuarias do Campus Osasco foi
colocada em votação. A indicação do Prof. Dr. Ricardo Hirata Ikeda para a coordenação do
Curso de Ciências Atuariais no período de maio 2014 a junho de 2016 foi homologada por
unanimidade sem abstenções. 3. Transferência ex officio Sr. Renato George Teixeira. Foi
analisado o Processo Nº 23089.000065/2014-31do Sr. Renato George Teixeira. O estudante, militar
da aeronáutica, foi transferido ex officio da Base Aérea de Anápolis (BAAN) em Anápolis- Goiás
para o Quarto Esquadrão de Transporte Aéreo (4º ETA) localizado na cidade de Guarulhos – SP.
Oriundo do Curso de Direção em Arte da Universidade Federal de Goiás, o requerente solicitou
transferência para o Curso de História da Arte – Noturno do Campus Guarulhos. A Comissão do
Curso de História da Arte emitiu parecer favorável à transferência. Não havendo inscritos, a
solicitação foi colocada em votação. A Transferência ex officio Sr. Renato George Teixeira
(Processo Nº 23089.000065/2014-31) foi aprovada por unanimidade sem abstenções. Seguiu-se
a pauta com a próxima solicitação de transferência ex officio. 4. Transferência ex officio Sra.
Juliana Venturini Pinto. A solicitação da Sr.ª Juliana Venturini Pinto, constante no Processo Nº
23089.000133/2014-62, foi analisada. A estudante é filha de tenente- coronel da Aeronáutica
transferido ex officio do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo
(CINDACTA-I) em Brasília-DF para o Serviço Regional de Proteção ao Voo, localizado na cidade
de São Paulo-SP. Oriunda do Curso de Letras- Português da Universidade Federal de Brasília
(UnB), solicitou transferência para o Curso de Letras-Português, turno Vespertino do Campus
Guarulhos da Unifesp. A Comissão do Curso emitiu parecer favorável à transferência considerando
a solicitante apta a ingressar no terceiro (3º) semestre do Curso. A transferência ex officio da Sr.ª
Juliana Venturini Pinto (Processo Nº 23089.000133/2014-62) foi aprovada por unanimidade
sem abstenções. A Sr.ª Presidente inverteu a ordem dos dois últimos itens de pauta. 5. Data
Congresso Acadêmico Unifesp e proposta de suspensão das atividades em sala de aula. A Sr.ª
Presidente convidou a Prof.ª Dr.ª Ieda Maugeri Longo, coordenadora da Comissão Institucional de
Iniciação Científica, responsável, entre outros, pelas bolsas institucionais PIBIC (Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica), PIBIT (Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação) e Monitoria para apresentar o evento, que,
até o ano anterior, era denominado Congresso de Iniciação Científica PIBIC/PIBIT. Foi esclarecido
que a alteração da denominação foi devida à incorporação dos Projetos Programa de Bolsas de
Extensão (Pebex), Bolsas de Iniciação à Gestão (BIG), além do Programa de Educação Tutorial
(PET), ocorrendo agora como um evento de toda a universidade, que envolveria também as PróReitorias de Extensão (Proex) e de Assuntos Estudantis (Prae). Para o ano de dois mil e quatorze
(2014), apesar da proposta de tentar realizar o congresso em um ambiente externo à UNIFESP, o
único local com estrutura possível e acessível foi o espaço institucional, especificamente no
Campus São Paulo. Entre as novidades para o evento desse ano, estão a total disponibilização do
Estacionamento C para os dias do evento, assim como uma secretaria externa ao Congresso,
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evitando a mobilização dos poucos servidores da ProGrad para funcionarem como secretaria do
evento. Para um bom aproveitamento do congresso, porém, é necessário o Conselho de Graduação
delibere a suspensão das atividades em sala. Essa deliberação será importante também para
viabilizar que os docentes acompanhem seus orientandos nas apresentações. Relembrou a
importância e o compromisso assumido pelos avaliadores que aceitam participar do Congresso. Por
norma do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), há presença de
avaliadores externos no Congresso e tanto a situação dos avaliadores que não comparecem como a
apresentação de estudantes sem seus respectivos orientadores ou outro docente responsável
encaminhado são avaliados e percebidos negativamente. A coordenadora solicitou que o Conselho
deliberasse sobre a suspensão das aulas nos dias de Congresso, destacando que discentes que
tiverem em plantão, escala ou ambulatórios devem ser liberados apenas para sua apresentação no
congresso sendo prevista a substituição da escala no horário da apresentação. Após alguns
esclarecimentos de ordem técnica solicitados pelos conselheiros, a suspensão das atividades nos
dias de Congresso foi encaminhada para votação. A suspensão das atividades nos dias de
Congresso Acadêmico, a saber, dias vinte e seis à vinte e oito de agosto de dois mil e quatorze
(26/08/2014, 27/08/2014 e 28/08/2014) foi aprovada por maioria de votos com uma (1)
abstenção. 6. Grupo de trabalho para estudos de modificação do layout do histórico acadêmico
– Resultados. A Sr.ª Presidente convidou a servidora técnica-administrativa responsável pelo setor
de Tecnologia da Informação na ProGrad, Sr.ª Lidiane Cristina da Silva para apresentar as
alterações de layout do Histórico Acadêmico. A servidora apresentou as alterações sugeridas e
recebeu como demanda do Conselho a necessidade de ser visualizado no documento o grau do
Curso (Bacharelado, Licenciatura ou Tecnologia). A Conselheira Prof.ª Dr.ª Sylvia Helena Baptista
parabenizou os esforços dos envolvidos (secretaria acadêmica, ProGrad) na superação de alguns
problemas antigos introduzindo progressivamente melhorias em diversos aspectos da rotina
acadêmico-administrativa. Não havendo novos inscritos, a proposta foi colocada em votação. O
novo layout do Histórico Acadêmico foi aprovado por unanimidade sem ressalvas. Terminada a
pauta e nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente agradeceu a permanência dos presentes. Às
doze horas e um minuto, a Sr.ª Presidente encerrou a quadragésima quinta (45ª) reunião do
Conselho. Eu, Christine da Silva Pinheiro, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será
assinada por mim, pela secretária do CG, Cristiane Regina da Silva, pela Pró-Reitora de Graduação,
Prof.ª Dr.ª Maria Angélica Pedra Minhoto. Ata aprovada na quadragésima sétima (47ª) Reunião do
Conselho de Graduação - Ordinária, realizada aos dezoito dias do mês de junho de dois mil e
quatorze (18/06/2014).
Secretária – Cristiane Regina da Silva_________________________________________________
Secretária - Christine da Silva Pinheiro ________________________________________________
Pró-Reitora de Graduação – Prof.ª Dr.ª Maria Angélica Pedra Minhoto _______________________
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