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Ata da 59ª Reunião do Conselho de Graduação - Ordinária.
Aos quinze dias do mês de abril de dois mil e quinze, às nove horas no Anfiteatro do térreo 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 quinquagésima nona
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 (30) conselheiros presentes,
reuniram-se os membros conselheiros (previamente convocados): Pró-Reitora Adjunta de
Graduação, Prof.ª Dr.ª Jacqueline Luz, a Coordenadora do Curso de Administração, Prof.ª Dr.ª
Marcia Carvalho de Azevedo; a Coordenadora do Curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciência
e Tecnologia, Profª. Dra. Luciane Portas Capelo, o coordenador do Curso de Bacharelado
Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar, Prof. Dr. Fernando Ramos Martins; o
Coordenador do Curso de Ciências Ambientais, Prof. Dr. Zysman Neiman; a Coordenadora do
Curso de Ciências Biológicas - Modalidade Médica, Prof.ª Dr.ª Silvia Saiuli Miki Ihara; a Vicecoordenadora do Curso de Ciências Contábeis, Prof.ª Dr.ª Heloisa Candia Hollnagel; o
representante indicado para a Coordenação do Curso de Ciências Sociais, Prof. Dr. Diego Rafael
Ambrosini; o Coordenador do Curso de Educação Física, Prof. Dr. Rogério Cruz Oliveira; a
Coordenadora do Curso de Enfermagem, Prof.ª Dr.ª Suzete Fustinoni; o Coordenador do Curso de
Engenharia Ambiental e Portuária, Prof. Dr. Cledson Akio Sakurai; o Vice-Coordenador do Curso
de Engenharia de Petróleo e Recursos Renováveis, Prof. Dr. Thiago Michel de Brito Farias; o
Coordenador do Curso de Farmácia, Prof. Dr. Paulo Roberto Regazi Minarini; a Coordenadora do
Curso de Fonoaudiologia, Prof.ª Dr.ª Silvana Bommarito; a Vice-Coordenadora do Curso de
História da Arte, Profª Drª Flávia Galli Tatsch; a Coordenadora do Curso de Letras, Prof. Dr.
Francine Fernandes Weiss Ricieri; o Coordenador do Curso de Licenciatura em Ciências, Prof. Dr.
Reginaldo Alberto Meloni; o Coordenador do Curso de Matemática Computacional, Prof. Dr. Luís
Felipe Bueno; o Coordenador do Curso de Medicina, Prof. Dr. Rimarcs Gomes Ferreira; a ViceCoordenadora do Curso de Nutrição, Prof.ª Dr.ª Ana Maria de Souza Pinto; a Coordenadora de
Psicologia, Prof.ª Dr.ª Carla Bertuol; a Vice-coordenadora do Curso de Serviço Social, Profª Drª
Terezinha de Fátima Rodrigues; a Coordenadora do Curso de Tecnologia Oftálmica, Prof.ª Dr.ª
Paula Sacai; a Vice-coordenadora do Curso de Terapia Ocupacional, Profª. Dr.ª Maria da Conceição
dos Santos; representando a Escola Paulista de Enfermagem, a Prof.ª Dr.ª Ana Rita de Cássia
Bettencourt; o representante da Direção da Escola Paulista de Medicina, Prof. Dr. Eduardo
Alexandrino Medeiros; a vice-diretora da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios
(Campus Osasco), Prof.ª Dr.ª Cláudia Tessari; o vice-diretor do Instituto de Ciências Ambientais,
Químicas e Farmacêuticas (Campus Diadema), Prof. Dr. Newton Andreo Filho; a representante do
Instituto de Ciência e Tecnologia (Campus São José dos Campos), Prof.ª Dr.ª Aline Capella de
Oliveira; a representante dos Professores Adjuntos Raquel dos Santos Mandanêlo Souza;.
Justificaram a ausência: a Coordenação do Curso de Ciências Biológicas, em nome de suas
coordenadora e vice-coordenadora, respectivamente, Prof.ª Dr.ª Karin Argenti Simon e Prof.ª Dr.ª
Aline Cavalari; a Coordenadora do Curso de Ciências Contábeis, Prof.ª Dr.ª Nena Geruza Cei; a
representante dos Professores Associados, Prof.ª Dr.ª Maria Teresa Riggio de Lima-Landman e o
representante dos servidores técnico-administrativos, Sr. Ygor Luiz Ventura de Jesus. Participaram
da reunião, na qualidade de convidados: o coordenador de Programas e Projetos Institucionais da
Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad), Prof. Dr. Marcus Maurer de Salles e o servidor da ProGrad
Sr. Adonias da Silva. A pauta prevista para a sessão era: 1. Aprovação das atas de dezembro (ordinária)
e fevereiro (ordinária); 2. Homologação Calendário dos campi Baixada Santista e Osasco; 3. Homologação
do Coordenador do Curso de Ciências Sociais do Campus Guarulhos - Prof. Dr. Diego Rafael Ambrosini; 4.
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Pedido de reativação de matrícula da aluna Vanildes Nunes Freitas do curso de Pedagogia Campus do
Guarulhos; 5. Pedido de trancamento de matricula especial do aluno Guilherme Damião F. da Silva do curso
de História do Campus Guarulhos; 6. Pedido de trancamento de matricula especial da aluna Aline Alves da
Silva do curso de Serviço Social do Campus Baixada Santista; 7. Pedido de extensão de prazo de
integralização da aluna Ana Deise Rocha de Souza do curso de Educação Física do Campus Baixada
Santista; 8. Pedido de extensão de prazo de integralização do aluno Rodrigo Saggiomo do curso de
Psicologia do Campus Baixada Santista; 9. Pedido de extensão de prazo de integralização da aluna Paola
Christina Gama Turchetto do curso de Fisioterapia do Campus Baixada Santista; 10. Pedido de extensão de
prazo de integralização do aluno Rodrigo Gomes de Souza dos Santos do curso de História do Campus
Guarulhos; 11. Regimento Interno da Comissão de Curso – Minuta. A Sr.ª Presidente deu as boas-vindas

e informou a necessidade de realizar-se uma reunião breve de Conselho para que todos pudessem ir
para seus compromissos posteriores. Solicitou concisão nas colocações dos conselheiros procurando
não estender a reunião para além do horário previsto. Iniciou-se, assim, a reunião com os informes
previstos para a reunião, a saber, 1. Colação de Grau; 2. Minuta Regimento das Câmaras de
Graduação; 3. Mudanças no Regimento Interno da Pró-Reitoria de Graduação e 4. Vestibular. (1)
Colação de Grau. Foram apresentadas as diversas realidades dos campi e sugerido a uniformização,
nas unidades universitárias e campi, dos procedimentos relativos ao fluxo e procedimentos
administrativos relativos às colações, sobretudo no que diz respeito a possibilidade de permanência
no curso do estudante que já integralizou a matriz. A Sra. Pró-Reitora de Graduação explicou a
importância de padronizar a conduta e a necessidade de ofertar direitos iguais aos estudantes de
quaisquer campi da UNIFESP. Reforçou a importância de promover uma cultura de conclusão do
curso para aqueles que já estão em condições para tanto em detrimento à estabelecer normas e
regras para forçar o estudante a colar grau. Após observação dos Conselheiros sobre a possibilidade
de reingresso a Sra. Presidente esclareceu que o reingresso ainda se encontra nos estágios iniciais de
discussão, suscitado sobretudo por conta da Área Básica de Ingresso (ABI). Até o momento não
havia acontecido nenhum ingresso por essa modalidade e será necessária a publicação de edital para
tanto. Finalizou o informe destacando que os conselheiros que são também coordenadores de curso
devem estar muito atentos e levar ao NDE a discussão sobre o tempo ideal de integralização do
curso, além de expressar tal prazo nos Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs). (2) Minuta
Regimento das Câmaras de Graduação. A Sra. Presidente informou que apenas duas unidades
universitárias aprovaram a minuta. Entendeu a existência de dúvidas relativas ao encaminhamento
da minuta. A Pró-Reitora de Graduação esclareceu que a minuta contém as regulamentações que
serão comuns às Câmaras de Graduação de todos os campi, podendo ser complementada por outros
itens. O documento servirá para informar o mínimo que dever ser comum a todas as câmaras.
Finalizou destacando que a aprovação do documento nas unidades acadêmicas sinalizará a
possibilidade conduzir as alterações de fluxo de apreciações de alguns itens de pauta, naquele
momento discutidas no Conselho de Graduação. (3) Mudanças no Regimento Interno da PróReitoria de Graduação. A Sra. Presidente destacou que desde a adoção do Regimento Interno da
ProGrad já foi possível detectar alguns problemas, apontados principalmente pelo Comitê dos
Técnicos-Administrativos em Educação (CTAE) da ProGrad. Informou já ter sido produzido um
documento bastante adiantado e um conjunto de discussões sobre o assunto que encaminhará aos
conselheiros. Observou, porém, a importância da análise dos coordenadores sobre os pontos
debatidos e se todos estão contemplados em suas reivindicações. Informou que gostaria que
discussão acontecesse até o final de maio, para encaminhamento do documento no mês de junho ao
Conselho de Graduação. (4) Vestibular. A Sra. Presidente apresentou o balanço inicial dos dados do
SISU. Destacou a existência de um questionamento da real condição de alguns cotistas ingressos na
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Medicina e que poderiam gerar vagas ociosas. Lembrou da necessidade de racionalizar o número de
chamadas. Destacou também a importância de aumentar a exposição da UNIFESP na mídia.
Terminado os informes previstos, a Sra. Presidente acrescentou outros dois informes: (5)
Abreviação de Curso e (6) Congresso Acadêmico. (5) Abreviação de Curso. A Sra. Presidente
lembrou que foi formado o grupo de trabalho para discutir a abreviação do curso, regulamentando,
na UNIFESP, a possibilidade prevista no Art. 47, § 2º da Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (LDB). Informou não ter indicação de representação dos campi Osasco e São José dos
Campos, além de ter uma indicação de não envio de representantes do campus Guarulhos. Lembrou
que a ausência de regulamentação colocava a instituição em uma situação frágil sobretudo diante de
demandas judiciais, destacando inclusive já ter existido tal situação em um curso do campus
Guarulhos (Filosofia). Solicitou indicação imediata dos representantes. Foram indicados os
representantes provisórios dos campi Guarulhos, Osasco, São José dos Campos sujeitos a troca
conforme decisão posterior dos órgãos colegiados competentes. (6) Congresso Acadêmico. O Prof.
Dr. Marcus Salles, coordenador de Programas e Projetos Institucionais da Pró-Reitoria de
Graduação (ProGrad), foi convidado a apresentar o informe. O coordenador observou que todos os
programas que incidem na Graduação estarão presentes além daqueles sob a tutela da Pró-Reitoria
de Assuntos Estudantis (PRAE). Tal congresso ocorrerá junto ao Fórum Integrador da PósGraduação. Além disso, contará com a presença da Secretaria de Relações Internacionais (SRI)
trazendo depoimento de estudantes do Ciência sem Fronteiras e outros programas de
internacionalização. Avisou que as inscrições de resumos ocorrerão provavelmente a partir da
semana seguinte. A inscrição para o congresso será online e divulgada na intranet, não estando mais
hospedada no site da ProGrad. Uma das conselheiras solicitou que, por questões de logística, seria
importante terem a programação divulgada com, no mínimo, três (3) semanas de antecedência. O
coordenador informou que a programação já estava pronta, necessitando apenas terminar a base de
dados interna, sendo que a ordem de apresentação dos trabalhos só poderá ser divulgada após
encerramento e organização dos resumos aceitos. Avisou que, no presente ano, fora composta uma
Comissão Científica para fazer a organização. Finalizou agradecendo o intenso e árduo trabalho
desenvolvido nos anos anteriores pela Profa. Ieda Maugeri na organização do congresso.
Terminados os informes, a Sr.ª Presidente passou ao primeiro ponto de pauta, dando início ordem
do dia: 1. Aprovação das atas de dezembro (ordinária) e fevereiro (ordinária). A Pró-Reitora
apresentou a minuta da ata da quinquagésima sexta reunião do conselho para apreciação,
esclarecendo que a ata da reunião de fevereiro seria encaminhada para apreciação na reunião
seguinte do CG. Não havendo inscritos para debate, a minuta da ata da quinquagésima sexta reunião
do Conselho de Graduação realizada dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e quinze foi
colocada em votação sendo aprovada maioria de votos sem nenhum (0) voto contrário e com sete
(7) abstenções. Seguiu-se a pauta com as homologações dos calendários modificados. (2).
Homologação Calendário dos campi Baixada Santista e Osasco. A Sra. Presidente informou aos
conselheiros que, apesar de os calendários já terem sido discutidos, era necessária a homologação
no Conselho. A sessão foi aberta para o debate. Não havendo inscritos para debate, o calendário foi
colocado em votação sendo homologado por unanimidade sem nenhum (0) voto contrário e sem
nenhuma (0) abstenção. Seguiu-se a pauta com a homologação de coordenação de curso. (3)
Homologação do Coordenador do Curso de Ciências Sociais do Campus Guarulhos - Prof. Dr.
Diego Rafael Ambrosini. Foi apreciada a indicação do Prof. Dr. Diego Rafael Ambrosini para a
coordenação do Curso de Ciências Sociais para o período de abril de dois mil e quinze a março de
dois mil e dezessete (abril/2015 – março/2017), encaminhada pela direção da Escola de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas (EFLCH), após decisão da Congregação do Campus. Não havendo
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inscritos para o debate a homologação indicação foi colocada em votação, sendo homologada por
unanimidade sem (0) abstenções. A direção informou ainda a indicação do Prof. Dr. José Carlos
Gomes da Silva para a vice-coordenação do Curso de Ciências Sociais. A Sra. Presidente desejou
boas-vindas e sucesso à nova coordenação, colocando a ProGrad à disposição e agradeceu o
trabalho da coordenação anterior. Seguiu-se a pauta prevista. (4) Pedido de reativação de
matrícula da aluna Vanildes Nunes Freitas do curso de Pedagogia do Campus Guarulhos. Foi
analisado o processo n. 23089.015017/2015-29, referente à solicitação de reativação de matrícula da
estudante Vanildes Nunes Freitas, matrícula 50247 do Curso Pedagogia que, apesar da
nomenclatura dada ao fato, refere-se a um pedido de extensão de prazo de integralização, por um
(1) semestre letivo, seguindo o previsto como permissível no Regimento da UNIFESP. Houve
parecer favorável da Comissão de Curso. A estudante deve apenas o Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC) e pede seis (6) meses para concluir o curso. Como a Coordenação do Curso estava
ausente na reunião, a Sra. Presidente leu o parecer e apresentou resumidamente os motivos alegados
pela estudante no documento constante no processo, no qual narrava dificuldades enfrentadas ao
longo da vida acadêmica de ordem financeira, médica entre outras. A solicitação foi colocada em
discussão. Não havendo inscritos para o debate, a solicitação foi colocada em votação sendo
aprovada por maioria de votos sem nenhum (0) voto contrário e com uma (1) abstenção. (5) Pedido
de trancamento de matrícula especial do aluno Guilherme Damião Ferreira da Silva do curso
de História do Campus Guarulhos. A solicitação do estudante Guilherme Damião Ferreira da
Silva, matrícula 101.751 constante no processo nº 23089.015113/2015-77 foi motivada por
convocação militar obrigatória. A solicitação do estudante do primeiro ano do Curso de HistóriaNoturno do Campus Guarulhos teve despacho positivo da Pró-Reitora de Graduação e aguardava a
apreciação e homologação do Conselho. Não havendo inscritos para o debate, a solicitação foi
colocada em votação, sendo deferida por unanimidade sem (0) abstenções. (6) Pedido de
trancamento de matricula especial da aluna Aline Alves da Silva do curso de Serviço Social do
Campus Baixada Santista. A solicitação da estudante Aline Alves da Silva, matrícula 76.868,
constante no processo nº 23089.010058/2015-29 foi motivada por condição familiar e distância
entre residência e curso. A Sra. Presidente solicitou que a coordenadora do curso apresentasse o
caso. A coordenadora informou tratar-se de uma estudante trabalhadora residente em Peruíbe com
condição familiar agravada e que apresentava dificuldades em acompanhar as Unidades
Curriculares (U.C.s) já tendo, por diversas vezes, sido orientada pela coordenação de curso a entrar
com a solicitação de trancamento. Não havendo inscritos para o debate, a solicitação foi colocada
em votação sendo deferida por unanimidade sem (0) abstenções. (7) . Pedido de extensão de
prazo de integralização da aluna Ana Deise Rocha de Souza do curso de Educação Física do
Campus Baixada Santista. A solicitação da estudante Ana Deise Rocha de Sousa, matrícula 57058,
constante no processo nº 89.010002/2015-74 foi motivada por luto intenso, levando a estudante a
ter dificuldades em acompanhar e frequentar o curso. A Sra. Presidente informou que a estudante
solicitava a extensão de um semestre letivo (seis meses) para cursar exclusivamente uma UC
restante para integralização do curso. Não havendo inscritos para o debate, a solicitação foi
colocada em votação sendo deferida por unanimidade sem (0) abstenções. (8) Pedido de extensão
de prazo de integralização do aluno Rodrigo Saggiomo do curso de Psicologia do Campus
Baixada Santista. A Sra. Presidente esclareceu que apesar de estar diante de um pedido indeferido
pela Comissão de Curso, não houve a convocação do estudante por ser solicitação além da
possibilidade regimental. Ainda assim, a Sra. Presidente consultou o Conselho sobre a necessidade
de convocar o estudante Rodrigo Saggiomo, matrícula 40193, do Curso de Psicologia – Integral
para uma possível oitiva referente ao Processo n. 23089.010037/2015-11 caso o Conselho achasse
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pertinente. Foi observado pelos Conselheiros que a tramitação do processo no Campus não seguiu o
rito habitual, tendo faltado a apreciação da Câmara de Graduação da Baixada Santista. Foi sugerida
a prorrogação da apreciação do pedido para a reunião seguinte do Conselho. Não havendo inscritos,
a prorrogação da decisão referente ao processo n. 23089.010037/2015-11 para a próxima reunião
do Conselho de Graduação foi colocada em votação sendo aprovada por maioria de votos com um
(1) voto contrário e três (3) abstenções. (9) Pedido de extensão de prazo de integralização da
aluna Paola Christina Gama Turchetto do curso de Fisioterapia do Campus Baixada Santista.
Foi analisado o processo n. 23089.010424/2014-69, referente à solicitação de extensão de prazo,
por um (1) semestre letivo, de integralização da estudante Paola Christina Gama Turchetto,
matrícula 55143, do Curso Fisioterapia – Integral. A estudante estava em tratamento médico e
necessitava do prazo adicional. A solicitação foi deferida pela Comissão de Curso, que, ao analisar
as pendências para integralização do curso, julgou serem possíveis de serem extinguidas no prazo
adicional solicitado. A solicitação foi colocada em discussão e deferida por unanimidade sem (0)
abstenções. (10) Pedido de extensão de prazo de integralização do aluno Rodrigo Gomes de
Souza dos Santos do curso de História do Campus Guarulhos. Foi analisado o processo n.
223089.015418/2014-06, referente à solicitação de extensão de prazo de integralização, por um (1)
semestre letivo, do estudante Rodrigo Gomes de Souza dos Santos, matrícula 50024, do Curso de
Bacharelado em História – Vespertino. A Comissão de Curso emitiu parecer favorável à
solicitação, indicando tratar-se de um problema notado no Curso com as UCs de monografia que
vêm afetando vários estudantes. O Curso pretende alterar a oferta destas UCs para evitar os
problemas similares ao apresentado por esse estudante. A solicitação foi colocada em discussão.
Não havendo inscritos para o debate, a solicitação foi colocada em votação e deferida por
unanimidade sem (0) abstenções. Finalizou-se a reunião com o último item de pauta previsto: (11)
Regimento Interno da Comissão de Curso – Minuta. A Sra. Presidente apresentou a minuta que
deveria pautar os regimentos internos das Comissões de Curso, similarmente ao que foi feito com a
minuta das Câmaras. Informou que, após análise, novas propostas poderão ser encaminhadas para
debate no Conselho. Os Conselheiros questionaram sobre a diferenciação entre o regimento do
curso e o regimento da Comissão de Curso. Foram esclarecidos pela Sra. Presidente que os dois
regimentos se fizeram necessários pelo novo regimento, mas apenas o Regimento da Comissão de
Curso precisaria passar pelo CG para homologação. Solicitou que os cursos encaminhassem as
propostas uma semana antes da reunião que a minuta fosse debatida. O encaminhamento dado
Regimento Interno da Comissão de Curso – Minuta (discussão nos órgãos colegiados com envio
de sugestões e/ou novas propostas até uma semana antes da data de apreciação no Conselho) foi
aprovado por unanimidade sem (0) abstenções. Esgotada a pauta e nada mais havendo a tratar, a Sr.ª
Presidente agradeceu a permanência dos presentes e solicitou que os coordenadores de cursos de
Licenciatura, ou aqueles que pretendem pleitear Curso de Licenciatura permanecessem na sala para
entrega da documentação referente à nova diretriz de Formação de Professores emitida pelo CNE.
A Sra. Presidente encerrou a quinquagésima nona (59ª) reunião do Conselho de Graduação. 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 sexagésima quinta (65ª) Reunião do Conselho de
Graduação - Ordinária, realizada aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e quinze
(21/10/2015).
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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