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Ata da 60ª Reunião do Conselho de Graduação - Ordinária.
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Aos vinte dias do mês de maio de dois mil e quinze, às oito horas e cinquenta e um minutos 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 quarenta e dois
(42) conselheiros presentes, reuniram-se os membros conselheiros (previamente convocados): PróReitora Adjunta de Graduação, Prof.ª Dr.ª Jacqueline Luz, a Coordenadora do Curso de
Administração, Prof.ª Dr.ª Marcia Carvalho de Azevedo; o Vice-coordenador do Curso de
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, Prof. Dr. Cláudio Saburo Shida, 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; o Vice- Coordenador do Curso de Ciências Atuariais, Prof. Dr. Antonio Cordeiro Filho; a
Vice-coordenadora do Curso de Ciências Biológicas, Prof.ª Dr.ª Aline Cavalari; a Coordenadora do
Curso de Ciências Biológicas - Modalidade Médica, Prof.ª Dr.ª Silvia Saiuli Miki Ihara;
representando a Coordenação do Curso de Ciências Contábeis, Prof. Dr. Túlio de Oliveira Massoni;
o Vice-Coordenador do Curso de Engenharia da Computação, Prof. Dr. Álvaro Luiz Fazenda; o
Coordenador 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 Coordenador de Engenharia da Computação, Prof. Dr.
Tiago Oliveira; o Coordenador do Curso de Engenharia de Petróleo e Recursos Renováveis, Prof.
Dr. Marcio Yee; a Coordenadora do Curso de Engenharia Química, Profª Drª Fabiana Perrechil
Bonsanto; o Coordenador do Curso de Farmácia, Prof. Dr. Paulo Roberto Regazi Minarini; a
Coordenadora do Curso de Fonoaudiologia, Prof.ª Dr.ª Silvana Bommarito; o Vice-Coordenador do
Curso de História, Prof. Dr. José Carlos Viladarga; o Coordenador do Curso de Matemática
Computacional, Prof. Dr. Luís Felipe Bueno; o Coordenador do Curso de Medicina, Prof. Dr.
Rimarcs Gomes Ferreira; o Coordenador do Curso de Nutrição, Prof. Dr. Daniel Bandman; a
Coordenadora de Psicologia, Prof.ª Dr.ª Carla Bertuol; o Coordenador dos Cursos de Química e
Química Industrial, Prof. Dr. Heron Dominguez Torres da Silva; a Vice-coordenadora do Curso de
Serviço Social, Profª Drª Terezinha de Fátima Rodrigues; a Coordenadora do Curso de Tecnologia
em Radiologia, Profª Drª Kellen Daros; a Coordenadora do Curso de Tecnologia Oftálmica, Prof.ª
Dr.ª Paula Sacai; a Coordenadora do Curso de Terapia Ocupacional, Profª. Dr.ª Andrea Perosa
Saigh Jurdi; 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; representando a direção da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
(Campus Guarulhos), Profª Drª Marieta Gouvêa de Oliveira Penna; o vice-diretor da Escola Paulista
de Política, Economia e Negócios (Campus Osasco), Prof. Dr. Júlio César Zorzenon Costa; 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 Associados, Prof.ª Dr.ª Maria Teresa
Riggio de Lima-Landman; a representante dos Professores Associados, Prof.ª Dr.ª Conceição Vieira
Da Silva Ohara; a representante dos Professores Adjuntos Raquel dos Santos Mandanêlo Souza; o
representante discente do Campus São Paulo (Curso Medicina), Sr. Fábio Augusto do Prado
Marmirolli e o representante dos servidores técnico-administrativos, Sr. Ygor Luiz Ventura de
Jesus. Justificaram a ausência: a Coordenadora do Curso de Ciências Biológicas, Prof.ª Dr.ª Karin
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Argenti Simon; o Coordenador do Curso de Ciências Atuariais, Prof. Dr. Ricardo Hirata Ikeda; a
Coordenadora e vice-coordenadora do Curso de Ciências Contábeis, respectivamente, Prof.ª Dr.ª
Nena Geruza Cei e Profª Drª o Coordenador do Curso de Ciências Econômicas, Prof. Dr. Eduardo
Machado; o Coordenador do Curso de Licenciatura em Ciências, Prof. Dr. Reginaldo Alberto
Meloni; a Coordenação do Curso de Ciências Biológicas, em nome de suas coordenadora e vicecoordenadora, 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 e Prof.ª Dr.ª Heloisa
Candia Hollnagel; a Coordenadora do Curso de História da Arte, Profª Drª Flávia Galli Tatsch.
Participaram da reunião, na qualidade de convidados: a coordenadora do do Sistema de Seleção
para Ingresso de Estudantes na Universidade. Profª Drª Maria Cristina Gabrielloni; os
representnates da Universidade Aberta (UAB) da UNIFESP: Profª Drª Isabel Patrícia Meister, Profª
Drª Paula Carolei, Profª Drª Valéria Sperduti Lima e Prof. Dr. Cicero Inacio da Silva; o
coordenador da SEAD, Dr. Alberto Cebukin; o coordenador de Programas e Projetos Institucionais
da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad), Prof. Dr. Marcus Maurer de Salles; a presidente da
Câmara de Pós-Graduação, Profª Drª Marilena Aparecida de Souza Rosalen e os docentes indicados
para as coordenações dos cursos de Letras: Prof. Dr. Luciano César Garcia Pinto, Prof. Dr. Carlos
Renato Lopes, Profª Drª Simone Nacaguma, Profª Drª Ana Cláudia Romano Ribeiro, Profª Drª
Denise Radanovic Vieira e Prof. Dr. Rafael Dias Minussi. A pauta prevista para a sessão era:
1. Aprovação das atas de fevereiro (ordinária) e março (ordinária); 2. Homologação das
Coordenadorias dos curso: Tecnologia Oftálmica da Escola Paulista de Medicina Campus São
Paulo - Profa. Dra. Paula Yuri Sacai; Tecnologia Radiológica da Escola Paulista de Medicina
Campus São Paulo - Profa. Dra. Kellen Adriana Curci Daro; Ciências Ambientais do Campus
Diadema - Prof. Dr. Zysman Neiman; Pedagogia do Campus Guarulhos – Profa. Dra. Vera Lucia
Gomes Jardim; Filosofia do Campus Guarulhos – Prof. Dr. Tiago Tranjan; História do Campus
Guarulhos – Profa. Dra. Elaine Lourenço; História da Arte do Campus Guarulhos – Prof. Dr.
Vinicius Spricigo; Letras Português – Licenciatura do Campus Guarulhos – Profa. Dra. Juliana
Loyola; Letras Português - Bacharelado do Campus Guarulhos – Prof. Dr. Rafael Minussi; Letras
Português/Inglês – Licenciatura do Campus Guarulhos – Prof. Dr. Carlos Renato Lopes; Letras
Português/Inglês - Bacharelado do Campus Guarulhos – Prof. Dr. Luciano Cesar G. Pinto; Letras
Português/Francês – Licenciatura do Campus Guarulhos – Profa. Dra. Denise Radanovic
Vieira; Letras Português/Frances - Bacharelado do Campus Guarulhos – Profa. Dra. Ana Claudia
Romano Ribeiro; Letras Português/Espanhol – Licenciatura do Campus Guarulhos – Profa. Dra.
Simone Nacaguma e Letras Português/Espanhol - Bacharelado do Campus Guarulhos – Profa.
Dra. Andreia Menezes; 3. Alteração no Projeto Pedagógico do Curso Interdisciplinar em Ciência
do Mar; 4. Indicação de representante do CG - Comissão para elaborar proposta para
operacionalização dos 10% de atividades de extensão universitária na matriz curricular; 5. Pedido
de rematrícula fora do prazo da aluna Andréia Vieira Lamaison do curso de Serviço Social do
Campus Baixada Santista; 6. Pedido de trancamento especial do aluno José Eduardo de Campos
Marinho do curso de Educação Física do Campus Baixada Santista; 7. Pedido de trancamento
especial da aluna Wania Ribeiro do curso de Ciências Biológicas do Campus Diadema; 8. Pedido
de trancamento especial da aluna Adriana Cristina da Silva do curso de Engenharia Química do
Campus Diadema; 9. Pedido de trancamento especial do aluno Claudio Santos de Souza do curso
de Letras do Campus Guarulhos; 10. Pedido de trancamento especial da aluna Natasha Alves dos
Santos do curso de Ciências Sociais do Campus Guarulhos; 11. Pedido de trancamento especial da
aluna Caroline Santos Massarenti do curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e
Tecnologia do Campus São José dos Campos; 12. Pedido de extensão do prazo de integralização
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do curso do aluno Leandro Masato Saito curso de Farmácia do Campus Diadema e 13. Pedido de
extensão do prazo de integralização do curso do aluno Vagnum Dias da Silva curso de Pedagogia
do Campus Guarulhos. A Sr.ª Presidente deu as boas-vindas às direções recém-eleitas dos Campi
Baixada Santista e Osasco, aos novos coordenadores, assim como aos coordenadores indicados para
assumir as novas coordenações, que assistiam à reunião do Conselho na qualidade de convidados
enquanto não fossem homologados. Iniciou-se, assim, a reunião com os informes previstos para a
reunião, a saber, 1. Avaliação da situação acadêmica (Ingresso/Formados/Em curso/Evadidos);
2. Apresentação EaD; 3. Greve Guarulhos – Cenários; 4. Homologação Minutas das Câmaras;
5. Reconhecimento e Avaliação cursos e 6. Regimento Interno da Comissão de Curso – Minuta.
(1) Avaliação da situação Acadêmica. A Srª Presidente solicitou que o Prof. Dr. Joel Machado
Junior conduzisse a apresentação do estudo desenvolvido sobre o assunto. O docente apresentou os
resultados preliminares dos estudos e informou não dispor ainda de dados completos por se tratar de
um estudo em andamento, motivo pelo qual também ainda não forma encaminhados os dados aos
Conselheiros. A Pró-Reitora reforçou que a apresentação, ainda no estágio inicial, era importante
para auxiliar a construção de políticas de permanência em um momento em que a evasão estava
elevando-se. O Conselheiro Ygor Ventura questionou sobre a metodologia usada para realizar o
cômputo da taxa de desistência, tendo sido informado que a unidade de análise foi o aluno e não
ano, não havendo taxa de desistência por ano. O Conselheiro observou ainda a cautela necessária
com os casos de transferências de estudantes que são consideradas, no sistema, como novo ingresso.
Foi esclarecido que esses casos não figuraram na base de dados de análise, havendo a exclusão de
todos os transferidos. A Srª Presidente encerrou o informe destacando que o dados já estavam sendo
trabalhados com muito cuidado há bastante tempo junto com o pessoal de São José dos Campos e
contando também com a participação dos técnicos da ProGrad Srª Lidiane Cristina da Silva e Sr.
Ederson Luiz da Silva. A Pró-Reitora convidou tosos os docentes interessados no estudo a
colaborarem nas análises. (2) Apresentação EaD. A Srª Presidente convidou a Profª Drª Isabel
Patrícia Meister, coordenadora da UAB e membro da equipe da Secretaria de Educação à Distância.
A Pró-Reitora de Graduação informou que a UNIFESP ainda não tinha iniciado as Graduações à
Distância e precisava de aprovação dos Conselhos de Graduação, porém muitos coordenadores
estavam interessados em adotar os vinte por cento (20%) de atividades à distância legalmente
permitidos. Já há algumas iniciativas de educação à distância na Universidade, incluindo a oferta de
UCs optativas como LIBRAS e cálculo, mas era necessário instalar o debate para a comunidade
decidir se quer educação a distância e em quais termos. A Profª Isabel Patrícia Meister agradeceu a
oportunidade e realizou a apresentação da equipe e da UAB destacando os 10 anos da presença do
sistema na UNIFESP. Apresentou o histórico das ações de educação a distancia, desde 1984.
Apresentando também a configuração da educação a distancia na UNIFESP e as propostas para
ações futuras, incluindo propostas de maior dialogo com a graduação. A exposição foi finalizada
destacando a necessidade de aumentar o número de parceiros na educação à distância. A Srª
Presidente destacou que a ProGrad tem, em sua equipe, a participação de docente da UAB (Profª
Drª Valéria Sperduti Lima) que se coloca a disposição de docentes que queiram cursos para
melhorar o conhecimento e aproximação com a área, destacando a necessidade de profissionais na
área e capacidade da própria Unifesp de formar tais profissionais. (3) Greve Guarulhos- Cenário. A
Srª Presidente esclareceu que o movimento existente no campus seria greve de estudantes e não de
docentes. Por tal motivo havia inclusive questionamento sobre a nomenclatura adequada: greve ou
paralisação. Independente do nome dado ao movimento, as atividades acadêmicas estão paralisadas
há duas (2) semanas naquele campus. A pauta principal de reivindicação é o transporte. O
Ministério da Educação (MEC) já havia reconhecido as necessidades do campus e a Pró-reitoria de
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Assuntos Estudantis (PRAE) já estava negociando os auxílios e a moradia. Informou que a situação
atual diferia da existente em dois mil e doze (2012) quando a solução foi a instalação da ponte orca.
Na atual conjuntura já existe transporte público para atender toda à população. A direção acadêmica
do Campus e a Reitoria entendem que estão no limite do que seria possível oferecer nas
negociações e aguardavam a resposta da proposta feita aos discentes. À Graduação caberia refletir
sobre os cenários e impactos acadêmicos tanto em caso de término da greve como em sua
continuidade. (4) Homologação das minutas da Câmara. A Srª Presidente destacou que não poderia
dar encaminhamento às alterações de fluxo decisório nem solicitar mudanças no CONSU sem a
aprovação das minutas nas Congregações da Unidades Universitárias. Informou só ter havido
aprovação oficial no Campus Baixada Santista e na Escola Paulista de Enfermagem. Alguns
Conselheiros manifestaram que a não aprovação nas Congregações fora causada por falta de
entendimento do item que de fato estava sendo apreciado. Muitos entenderam que deveria ser já o
próprio regimento da Câmara de Graduação e não a minuta. Alguns conselheiros manifestaram
estranheza no fluxo já que se tratava de aprovar um documento que trazia regramento que feriria a
lei maior da instituição. A Pró-Reitora de Graduação enfatizou a necessidade de homologar nas
Congregações para ser um documento que, por ter passado por debate “nas pontas” chegaria com
força e legitimidade ao CONSU (5) Reconhecimento e Avaliação cursos. A Srª Presidente leu os
processos de reconhecimentos e renovação de reconhecimentos publicados assim como a relação de
processos que aguardavam visita de comissão de avaliação externa do MEC. Parabenizou os
coordenadores de curso pelo sucesso nas avaliações. Informou que assim que saírem as portarias, a
ProGrad as encaminhará para as coordenações, as quais devem também verificar se há necessidade
de embargo para correção de informações publicadas de forma errônea nas portarias. (6) Regimento
interno da ProGrad. A Srª Presidente informou quer devido à extensão da pauta postergaria tal
informe para a reunião seguinte do Conselho. (7) Congresso Acadêmico. Informou que as inscrições
haviam se encerrado no dia anterior. Houve a submissão de aproximadamente mil e duzentos
(1200) resumos. Na presente data, já estaria acontecendo e a programação das mesas e a
programação cultural e das oficinas já havia sido encerrada. A previsão para divulgação completa
da programação era de uma semana. O Congresso será realizado no período de oito de junho de dois
mil e quinze à onze de junho de dois mil e quinze (08/06/15 à 11/06/15) de segunda-feira à quintafeira. A Pró-Reitora de Graduação lembrou que todo o Congresso conta como dia letivo, tal qual a
sexta-feira. Solicitou que, no período de segunda a quinta-feira, todos os estudantes fossem
liberados de aulas para que pudessem participar das atividades do Congresso. Na sexta-feira, dia
12/06, quando o Congresso já tiver encerrado poderão ocorrer aulas, provas e outras atividades
avaliativas. Finalizou lembrando que as atividades também atingem os estudantes do período
noturno que deverão ser dispensados tal qual os estudantes do período diurno. Terminados os
informes, a Sr.ª Presidente passou ao primeiro ponto de pauta, dando início ordem do dia: 1.
Aprovação das atas de fevereiro (ordinária) e março (ordinária). A Srª Presidente informou que
retiraria a apreciação da ata da quinquagésima oitava reunião – ordinária realizada em março da
pauta, pois devido a uma dúvida sobre a redação de tal documento não o havia sido enviado aos
Conselheiros. Não havendo inscrições, a aprovação da ata quinquagésima sexta (57ª) reunião do
Conselho de Graduação – ordinária, realizada no dia vinte e cinco de fevereiro de dois mil e quinze
foi colocada em votação e aprovada por maioria de votos sem nenhum (0) voto contrário e com
duas (2) abstenções. 2. Homologação das Coordenações dos cursos: (i) Tecnologia Oftálmica da
Escola Paulista de Medicina Campus São Paulo - Profa. Dra. Paula Yuri Sacai; (ii) Tecnologia
Radiológica da Escola Paulista de Medicina Campus São Paulo - Profa. Dra. Kellen Adriana
Curci Daro; (iii) Ciências Ambientais do Campus Diadema - Prof. Dr. Zysman
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Neiman;(iv) Pedagogia do Campus Guarulhos – Profa. Dra. Vera Lucia Gomes Jardim; (v)
Filosofia do Campus Guarulhos – Prof. Dr. Tiago Tranjan;(vi) História do Campus Guarulhos –
Profa. Dra. Elaine Lourenço; (vii) História da Arte do Campus Guarulhos – Prof. Dr. Vinicius
Spricigo; (viii) Letras Português – Licenciatura do Campus Guarulhos – Profa. Dra. Juliana
Loyola; (ix) Letras Português - Bacharelado do Campus Guarulhos – Prof. Dr. Rafael
Minussi; (x) Letras Português/Inglês – Licenciatura do Campus Guarulhos – Prof. Dr. Carlos
Renato Lopes; (xi) Letras Português/Inglês - Bacharelado do Campus Guarulhos – Prof. Dr.
Luciano Cesar G. Pinto;(xii) Letras Português/Francês – Licenciatura do Campus Guarulhos –
Profa. Dra. Denise Radanovic Vieira; (xiii) Letras Português/Frances - Bacharelado do Campus
Guarulhos – Profa. Dra. Ana Claudia Romano Ribeiro;(xiv) Letras Português/Espanhol –
Licenciatura do Campus Guarulhos – Profa. Dra. Simone Nacaguma e (xv) Letras
Português/Espanhol - Bacharelado do Campus Guarulhos – Profa. Dra. Andreia Menezes. A Srª
Presidente solicitou a inclusão de nova homologação de coorndeção de curso, a saber, (xvi)
Fisioterapia do Campus Baixada Santista – Profª Drª Patricia Rios Poletto, que retomava a
coordenação do curso, após deixar o cargo de direção acadêmica do Campus assumido
interinamente até a eleição da nova direção. A Pró-Reitora de Graduação informou que para
facilitar o andamento da pauta aprovaria as coordenações de curso em bloco. Os conselheiros
aprovaram consensualmente tal forma de condução do item de pauta. As coordenações dos cursos
enumerados de (i) à (xvi), acima, foram homologadas por unanimidade sem (0) abstenções para o
período de maio de 2015 a abril de 2017. 3. Alteração no Projeto Pedagógico do Curso
Interdisciplinar em Ciência do Mar. Foi analisada a alteração do Projeto Pedagógico do Curso
(PPC) do Curso Interdisciplinar em Ciência do Mar. As alterações propostas não afetarão a carga
horária do curso. Foram propostas as seguintes alterações: duas Unidades Curriculares (UCs)
eletivas passarão a ser fixas: “Ciências Atmosféricas” e “Oceanografia, Física e Química”. A UC
Probabilidade e Estatística foi desmembrada em duas para acomodar melhor o conteúdo e atender à
necessidade de conhecimento de outras UCs. Desta modificação, cria-se a UC “Introdução à
Estatística”. Da mesma forma a UC “Geologia Marinha Costeira” foi desmembrada originando a
UC “Introdução à Geologia”. A Srª Presidente leu o parecer nº 14/2015, de 15 de maio de 2015, da
Coordenadoria de Projetos e Acompanhamento Pedagógico (CPAP) que recomendava as alterações,
observando que “As alterações pleiteadas foram apreciadas na Câmara de Graduação e aprovadas
na Congregação do campus Baixada Santista, em conformidade com o Regimento Interno da
ProGrad, e incorporadas ao Projeto Pedagógico do Curso, homologado pelo Conselho de Graduação
em 19/03/2014. O PPC atualizado será publicado no sistema acadêmico (SIU), após a homologação
da alteração em questão.”. A sessão foi aberta para discussão. O conselheiro Ygor questionou a
partir de quando as UCs fixas valeriam como eletivas e se haveria matriz de transição, obtendo a
resposta de que a nova matriz, ora aprovada, só seria aplicável aos ingressantes. Não havendo novas
inscrições a alteração do PPC do Curso Interdisciplinar em Ciência do Mar, contemplando as
alterações apresentadas no parecer nº 14/2015 CPAP foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade sem (0) abstenções. 4. Indicação de representante do CG - Comissão para
elaborar proposta para operacionalização dos 10% de atividades de extensão universitária na
matriz curricular. A Srª Presidente esclareceu que o principal objetivo dessa Comissão seria
realizar um levantamento das atividades de extensão já desenvolvidas nos cursos, mas não
apontadas nos PPCs. Seria necessário encaminhar o nome de três (3) conselheiros, ou
representantes não-membros indicados por este Conselho. Candidataram-se as conselheiras Prof.ª
Dr.ª Conceição Vieira Da Silva Ohara e Profª Drª Simone Nacaguma. O Conselheiro Ygor Ventura
propôs-se a consultar a categoria dos técnicos administrativos em educação para verificar se haveria
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interesse de mais algum em compor a Comissão. Por consenso, o Conselho aprovou os nome das
Prof.ª Dr.ª Conceição Vieira Da Silva Ohara e Profª Drª Simone Nacaguma para compor a
comissão, decidindo aguardar o nome do representante técnico-administrativo. A Srª presidente
propôs a apreciação conjunta dos itens 7 e 11, a saber, 7. Pedido de trancamento especial da aluna
Wania Ribeiro do curso de Ciências Biológicas do Campus Diadema e 11. Pedido de trancamento
especial da aluna Caroline Santos Massarenti do curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e
Tecnologia do Campus São José dos Campos. A Srª Presidente esclareceu tratar-se de itens de
extrema excepcionalidade que continham parecer favorável da Comissão de Curso e tiveram
deliberação positiva da Pró-Reitora Graduação aprovada ad referendum. Foi questionado se um dos
casos haveria justificativa para não ter sido solicitada a licença gestante. Diante da dúvida dos
conselheiros, a Srª presidente analisou os casos em separado, retornando à ordem prevista da pauta.
5. Pedido de rematrícula fora do prazo da aluna Andréia Vieira Lamaison do curso de
Serviço Social do Campus Baixada Santista. Foi analisada a solicitação de rematrícula fora do
prazo da estudante Andreia Vieira Lamaison, matrícula 92600, constante no Processo n.º
23089.010084/2015-57. A estudante alega ter perdido a senha e estar solicitando a rematrícula para
não perder o vínculo. A comissão do Curso solicitou à estudante uma justificativa mais convincente,
ao que foi alegado motivo de trabalho. Durante o processo, a estudante decidiu realizar outra
solicitação: trancamento especial. Após intenso debate, o item foi colocado em votação e aprovado
por maioria de votos sem nenhum (0) voto contrário e com duas (2) abstenções. 6. Pedido de
trancamento especial do aluno José Eduardo de Campos Marinho do curso de Educação
Física do Campus Baixada Santista. A solicitação do estudante José Eduardo de Campos
Marinho, matrícula 102412, constante no processo nº 23089.010133/2015-51 deixou de tramitar na
Comissão de Curso, justificada a urgência em uma decisão rápida e a não regulamentação de tal
tramitação no Regimento Interno da ProGrad. O coordenador do curso informou que poderia
deliberar ad referendum e depois passar a decisão pela Comissão, concordando com o
encaminhamento da votação do item nesta reunião. A Sra. Presidente ressaltou que era importante
que tais decisões passassem pela Comissão de Curso, mas que por consenso colocaria o item em
votação sendo aprovado por maioria de votos sem nenhum (0) voto contrário e com três (3)
abstenções. 7. Pedido de trancamento especial da aluna Wania Ribeiro do curso de Ciências
Biológicas do Campus Diadema. A solicitação da estudante Wania Ribeiro, matrícula 63789,
constante no processo nº . 23089.020100/2015-10 foi motivada por problemas familiares
relacionados ao luto por falecimento do padrasto, adoecimento da mãe e outras questões pessoais. A
Comissão de Curso emitiu parecer favorável à solicitação da estudante. Os conselheiros
questionaram se haveria tempo hábil para a estudante concluir o curso quando retornasse, tendo
sido esclarecidos que haveria. Não havendo novos inscritos o pedido foi colocado em votação e
aprovado por maioria de votos com um (1) voto contrário e com uma (1) abstenção. 8. Pedido de
trancamento especial da aluna Adriana Cristina da Silva do curso de Engenharia Química do
Campus Diadema. A solicitação da estudante Adriana Cristina da Silva, matrícula 85070, constante
no processo nº. 23089.020107/2015-31 foi motivada por questões de trabalho, sendo que a
estudante apresentou um histórico escolar bom. A Comissão de Curso emitiu parecer favorável à
solicitação da estudante. Foi questionado o motivo pelo qual a estudante não teria solicitado
trancamento normal, ao que foi respondido que estaria fora do prazo para solicitação do
trancamento normal. Alguns conselheiros questionaram as formas de trancamento existentes no
regimento da ProGrad. A Pró-reitora de Graduação informou que a discussão do tema deveria ser
encaminhada pelo Comitê de Técnicos-Administrativos (CTAE). Não havendo novos inscritos o
pedido de trancamento especial foi colocado em votação e indeferido por maioria de votos com seis
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(6) votos favoráveis, doze (12) votos contrários e com onze (11) abstenções. 9. Pedido de
trancamento especial do aluno Claudio Santos de Souza do curso de Letras do Campus
Guarulhos. A solicitação do estudante Claudio Santos de Souza, matrícula 93181, constante no
processo nº. 23089.020100/2015-10 foi motivada por problemas de saúde do estudante. O
requerente solicita o trancamento retroativo de dois (2) semestres letivos referentes ao ano de dois
mil e catorze (2014), não tendo frequentando o curso no ano letivo de 2014. Os conselheiros
questionaram porque a solicitação não teria sido feita anteriormente. Foi esclarecido que a demora
no processo foi de responsabilidade do estudante, que demorou a entregar a documentação
necessária para instruí-lo. Tendo sido encerradas as inscrições, a solicitação foi colocada em
votação e indeferida por maioria de votos com cinco (5) votos favoráveis, catorze (14) votos
contrários e com oito (8) abstenções. 10. Pedido de trancamento especial da aluna Natasha
Alves dos Santos do curso de Ciências Sociais do Campus Guarulhos. A solicitação da estudante
Natasha Alves dos Santos, matrícula 78480, constante no processo nº. 23089.015422/2014-66 foi
motivada pela necessidade de acompanhamento da mãe. A requerente solicita o trancamento
retroativo do segundo (2º) semestre letivo de 2014. A coordenação de curso deferiu a solicitação;
Os conselheiros questionaram novamente a demora na solicitação, tendo sido esclarecidos pela
Pró-Reitora que a demora fora interna. A estudante solicitara o trancamento em novembro de 2014,
seu processo foi analisado em fevereiro de 2015, sendo apreciado na reunião do Conselho em maio,
logo, a causa do atraso foi da instituição e não do estudante como ocorrera na solicitação anterior.
Tendo sido encerradas as inscrições, a solicitação foi colocada em votação e deferida por maioria de
votos com um (1) voto contrário e com três (3) abstenções. 11. Pedido de trancamento especial da
aluna Caroline Santos Massarenti do curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e
Tecnologia do Campus São José dos Campos. A solicitação da estudante Caroline Santos
Massarenti, matrícula 105617, constante no processo nº. 23089.025047/2015-43 foi motivada por
questão de saúde da estudante, que optou por não utilizar a licença gestante. A Comissão de Curso
e a Pró-Reitora de Graduação foram favoráveis à solicitação da estudante. Os conselheiros
questionaram a motivação da estudante não ter optado pela licença a que tinha direito. Foram
informados que a Comissão entendeu não ser o caso devido à necessidade de acesso aos
equipamentos do campus para o regular aproveitamento no curso. A Conselheira, Prof.ª Dr.ª Suzete
Fustinoni esclareceu que licença maternidade pode ser tirada a qualquer momento, antecipadamente
até 30 dias da data prevista para o parto. No caso do aleitamento, entrando com documentação
dopediatra ou neonatal há a possibilidade de prorrogação por 15 a 60 dias. Tendo sido encerradas as
inscrições, a solicitação foi colocada em votação e deferida por maioria de votos com três (3) votos
contrários e com duas (2) abstenções. 12. Pedido de extensão do prazo de integralização do
curso do aluno Leandro Masato Saito curso de Farmácia do Campus Diadema. Foi analisado o
processo n. 23089.020042/2015-24, referente à solicitação de extensão de prazo de integralização
do estudante Leandro Masato Saito, matrícula 7050544, do Curso de Farmácia do Campus
Diadema. O estudante alega sérios problemas familiares e solicita prorrogação do prazo de
integralização até o final do segundo semestre letivo de 2015, pois necessita fazer uma UC só
ofertada nos segundos semestres. A Comissão de Curso emitiu parecer favorável à solicitação. Não
havendo inscritos para o debate, a solicitação foi colocada em votação sendo deferida por
unanimidade sem (0) abstenções. Seguiu-se a apreciação do último item de pauta. 13. Pedido de
extensão do prazo de integralização do curso do aluno Vagnum Dias da Silva curso de
Pedagogia do Campus Guarulhos. A Srª Presidente informou tratar-se de um pedido de
reconsiderção, um recurso, que pelas normas do Direito Administrativo deve ser proposto à mesma
autoridade que tomou a decisão. A Srª presidente rememorou o caso conforme segue: no processo
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nº 23089.015392/2014-98, o estudante Vagnum Dias da Silva, matrícula 46011 solicitou extensão
de prazo de seis (6) meses, porém a Comissão de Curso avaliou que era procedente 1(um) ano ou
dois semestres letivos para a conclusão do curso e não apenas seis meses como solicitado pelo
estudante. Houve intenso debate sobre qual dos pedidos (estudante ou da comissão) deferir, sendo
que o Conselho decidiu deferir o prazo de um ano solicitado pela Comissão de Curso e apresentado
como suficiente para a conclusão do curso. Com tal pedido deferido, o estudante teria o prazo de
oito (8) anos para a conclusão do curso, atingindo o limite regimental de 100%. Destacou que na
reunião em o primeiro pedido do estudante Vagnum Dias da Silva foi deferido, diversas outras
solicitações foram indeferidas por extrapolarem o prazo regimental, independentemente da posição
da Comissão de Curso. Agora no processo nº 23089.015139/2015-15, o estudante havia solicitado
prazo extra. Finalizou a exposição do caso, lembrando que já há histórico de pedidos de
reconsideração do Conselho de Graduação e todos optaram por manter a decisão original, não
reabrindo a discussão. A Srª Presidente abriu a sessão para discussão e encaminhou a votação para a
manutenção ou não da decisão original. O pedido de reconsideração da decisão exarada no processo
nº 23089.015139/2015-15 foi negado por maioria de votos sem (0) votos favoráveis à reforma da
decisão e com quatro (4) abstenções. Esgotada a pauta e nada mais havendo a tratar, às doze horas e
quinze minutos, a Sr.ª Presidente agradeceu a permanência dos presentes encerrando a sexagésima
(60ª) 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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