Ministério da Educação

Universidade Federal de São Paulo
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
Ata da 48ª Reunião do Conselho de Graduação – Extraordinária.
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Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, às oito horas e cinquenta e dois minutos no
Anfiteatro Lemos Torres, no Edifício Lemos Torres, no campus São Paulo da Universidade Federal
de São Paulo, situado a Rua Botucatu, setecentos e quarenta – Térreo, cidade de São Paulo, estado
de São Paulo, realizou-se a quadragésima oitava reunião (extraordinária) do Conselho de Graduação
sob a presidência da Pró-Reitora de Graduação, Prof.ª Dr.ª Maria Angélica Pedra Minhoto.
Contando o quórum de vinte e nove (29) presentes, reuniram-se os membros conselheiros
(previamente convocados): Pró-Reitor Adjunto de Graduação, Prof. Dr. João Aléssio Juliano
Perfeito; o Vice-coordenador do Curso de Ciências Biológicas, Prof. Dr. Cristiano Moreira; a
Coordenadora do Curso de Ciências Biológicas - Modalidade Médica, Prof.ª Dr.ª Silvia Saiuli Miki
Ihara; a Coordenadora do Curso de Ciências Contábeis, Prof.ª Dr.ª Nena Geruza Cei; o
Coordenador do Curso de Ciências Econômicas Prof. Dr. Eduardo Luiz Machado; o coordenador do
Curso de Educação Física, Prof. Dr. Rogério Cruz Oliveira; a Vice-Coordenadora do Curso de
Enfermagem, Prof.ª Dr.ª Lucia Giunta; a Coordenadora do Curso de Engenharia Química, Prof.ª
Dr.ª Marlei Roling Scariot; 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 Fonoaudiologia, Prof.ª Dr.ª Silvana Bommarito; a Vice-coordenadora do Curso de
História da Arte, Prof.ª Dr.ª Flavia Galli Tatsch; o Coordenador do Curso de Medicina, Prof. Dr.
Rimarcs Gomes Ferreira; a Vice-Coordenadora do Curso de Nutrição, Prof.ª Dr.ª Ana Maria Souza
Pinto; a Vice-Coordenadora do Curso de Psicologia, Prof.ª Dr.ª Carla Bertuol; o Coordenador dos
Cursos de Química e Química Industrial, Prof. Dr. Heron Dominguez Torres da Silva; o ViceCoordenador do Curso de Relações Internacionais, Prof. Dr. Marcus Maurer de Saller; 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
representante da Direção da Escola Paulista de Enfermagem, Prof.ª Dr.ª Lucia Giunta; o
representante da Direção da Escola Paulista de Medicina, Prof. Dr. Eduardo Alexandrino Medeiros;
representando a direção do Instituto de Ciência e Tecnologia (Campus São José dos Campos), Prof.ª
Dr.ª Aline Capella; Vice-Diretora 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 Conceição Vieira da Silva Ohara; 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. Justificaram a ausência: a coordenadora do Curso de Ciências
Ambientais, Prof.ª Dr.ª Eliana Rodrigues; a coordenadora e vice-coordenadora do Curso de
Fisioterapia, respectivamente, Prof.ª Dr.ª Prof.ª Patrícia R. Poletto e Prof.ª Dr.ª Cristina dos Santos
Cardoso de Sá; a coordenadora do Curso de Relações Internacionais, Prof.ª Dr.ª Cristina Soreanu
Pecequilo; a representante dos Professores Adjuntos, Prof.ª Dr.ª Ângela Aparecida Capozzolo.
Participaram da reunião, na qualidade de convidados: a Coordenadora de Sistema de Seleção para
Ingresso de Alunos na Universidade, Prof.ª Dr.ª Jacqueline Luz. A pauta prevista para a reunião era:
1. Definição do percentual de cota; 2. Vagas dos cursos vestibular misto; 3. Homologação da
Coordenadora do Curso de Enfermagem da EPE do Campus São Paulo - Prof.ª Dr.ª Suzete Maria
Fustinoni; 4. Homologação da Coordenadora do Curso de Psicologia do Campus Baixada Santista
- Prof.ª Dr.ª Carla Bertuol; 5. Homologação do Coordenador do Curso de Engenharia Ambiental e
Portuária do Campus Baixada Santista - Prof. Dr. Camilo Dias Seabra Pereira; 6. Homologação
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do Coordenador do Curso de Engenharia do Petróleo e Recursos Renováveis do Campus Baixada
Santista - Prof. Dr. Marcio Yee; 7. Pedido de trancamento especial da aluna Beatriz Leal Gomes
Henriques do curso de Administração Campus Osasco; 8. Pedido de trancamento especial do
aluno Claudio Santos de Souza do curso de Letras Campus Guarulhos; 9. Pedido de trancamento
especial do aluno Pedro Danilo Mattos do curso de Ciências Sociais Campus Guarulhos; 10.
Pedido de trancamento especial da aluna Elaine Martinelli do curso de Serviço Social Campus
Baixada Santista; 11. Pedido de trancamento especial da aluna Sarah Barbosa Ferreira de Moraes
do curso de Serviço Social Campus Baixada Santista. Às oito horas e cinquenta e quatro minutos a
Sr.ª Presidente deu início aos informes, previamente determinados na convocação (1. Minuta do
Regimento das Câmaras de Graduação; 2. Contribuições a partir do Relatório da Comissão de
Integralização e 3. Representante do CG para Congresso UNIFESP). Após agradecer a presença
dos conselheiros em dia e data diferente das habituais reuniões do Conselho, iniciou a seção
informando os dois principais pontos que ensejaram a reunião extraordinária: 1. Definição do
percentual de cota e 2. Vagas dos cursos vestibular misto. Definição do percentual de cota,
esclarecendo que principal motivo para a deliberação era a necessidade de definir tal quantitativo
para o Vestibular Misto, cujo edital deveria ser publicado até dia dezoito de agosto de dois mil e
quatorze (18/08/2014). O percentual de reserva de vagas a ser adotado deveria ser o mesmo tanto
para o Sistema Misto como para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Dessa forma, ainda que se
tivesse um prazo maior para informar ao Ministério da Educação (MEC) o percentual adotado pela
UNIFESP para o SISU, a unicidade do quantitativo exigiria a apreciação imediata do percentual de
modo a não comprometer o andamento do Vestibular Misto. Por esse motivo e por ser necessária
ainda posterior homologação da decisão do Conselho de Graduação (CG) no Conselho
Universitário (CONSU), foi escolhida a primeira data disponível na primeira semana de agosto para
realização desta reunião extraordinária (48ª). O CG deverá tomar uma decisão técnica considerando
o mínimo legal de reserva para o ano de dois mil e quinze, a saber, trinta e sete vírgula cinco por
cento (37,5 %). Por motivo similar, a pauta sobre a redução da oferta de vagas para o ano de dois
mil e quinze (2015) no Curso de Engenharia Química - optante pelo Sistema Misto - precisaria ser
decidido na presente reunião, não sendo possível aguardar a reunião ordinária de agosto, prevista
para ocorrer no dia vinte de agosto (20/08/2014). A Sr.ª Presidente pronunciou os informes. (1)
Minuta do Regimento das Câmaras de Graduação. A Pró-Reitora lembrou aos Conselheiros que o
prazo para encaminhamento da minuta dos regimentos das Câmaras de Graduação encerrar-se-ia no
dia quinze de agosto (15/08/2014), a fim de que pudessem ser sistematizadas e pautadas para a
reunião ordinária deste mesmo mês do Conselho de Graduação. Passando ao informe seguinte, (2)
Contribuições a partir do Relatório da Comissão de Integralização, retomou o fluxo de discussões
e aprovações relativas aos trabalhos da Comissão de Integralização. Lembrou que na reunião
extraordinária de maio o Conselho deliberou a inclusão de maior tempo de discussão antes da
decisão final sobre as propostas relativas à integralização quer oriundas do grupo de trabalho como
suscitadas durante a discussão naquela sessão. Na quadragésima sexta reunião do Conselho ficou
decidido ainda que os colegiados tinham até o dia primeiro de agosto para encaminhar as
contribuições a fim de que pudessem ser consolidadas e apreciadas na quadragésima nona reunião
do Conselho, prevista para dia vinte de agosto de dois mil e quatorze (20/08/2014). No entanto,
poucas contribuições foram encaminhadas até então, por esse motivo, a Sr.ª Presidente solicitou que
aqueles que tivessem contribuições encaminhassem-na mesmo fora do prazo previsto a fim de que
ainda pudessem ser encaminhadas para discussão na reunião seguinte do Conselho (49ª). Quanto à
alteração do fluxo decisório, deliberada naquela reunião, esclareceu que a decisão de incluir a
Câmara como primeira instância e deixar o CG como instância recursal, não prescindiria de
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mudanças regimentais e, consequentemente, no regimento interno da ProGrad. Por existirem outras
propostas que necessitariam de alteração regimental, a Pró-Reitora aguarda todas as recomendações
que envolvam o tema ‘Câmara de Graduação’ para propor um conjunto de recomendações e
mudanças regimentais ao CONSU. A Srª Presidente passou para o último informe da sessão: e (2)
Representante do CG para Congresso UNIFESP. A Sr.ª Presidente apresentou a importância e a
necessidade do Conselho de Graduação participar ativamente do I Congresso da Unifesp: 20 anos
de Unifesp: autonomia, democracia, e sociedade, inclusive com a apresentação de teses que poderão
ser propostas e debatidas pelo Conselho de Graduação e encaminhadas ao representante. A
indicação do representante (delegado) do CG deverá ser feita até dia dezessete de setembro de dois
mil e quatorze (17/09/2014). Terminados os informes, seguiu-se com a ordem do dia. 1. Definição
do percentual de cota. A Sr.ª Presidente convidou a coordenadora de Sistema de Seleção para
Ingresso de Alunos na Universidade, Prof.ª Dr.ª Jacqueline Luz a apresentar a proposta. A
coordenadora apresentou o histórico das cotas da Unifesp e a situação atual da instituição,
indicando que a Comissão do Vestibular tinha entendido como opção mais prudente a adoção da
reserva mínima legal: trinta e sete e meioo por cento (37,5 %). Caso o percentual adotado seja
maior do que o legal, salientou que poderia haver uma incapacidade de atender a todas as
solicitações de bolsas permanências dos novos cotistas devido à restrição da verba do Plano
Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) para 2015, tal fato tenderia a comprometer a
permanência de muitos estudantes cotistas na UNIFESP e aumentar a evasão. Após o
esclarecimento das dúvidas dos Conselheiros, a proposta de adoção do percentual mínimo exigido
por lei (37,5 %) foi colocada em votação. A adoção da reserva de cotas mínima legal, isto é,
trinta e sete e meio por cento (37,5 %) para as seleções de ingresso de estudantes de graduação no
ano de dois mil e quinze (2015) foi aprovada por unanimidade. Seguiu-se a pauta com a
definição do número de vagas e a solicitação especial do Curso de Engenharia Química do Campus
Diadema. 2. Vagas dos cursos vestibular misto. Foi apresentada a proposta de manutenção do
número de vagas ofertadas no Vestibular do ano anterior (Vestibular 2014) para os cursos optantes
pelo Sistema Misto, com exceção do Curso de Engenharia Química.No Campus Diadema,
manutenção do número de vagas do Curso de Ciências Biológicas e no Campus São Paulo dos
cursos de Ciências Biológicas – Modalidade Médica, Fonoaudiologia e Medicina. A manutenção
da oferta de vagas dos cursos, com exceção do Curso de Engenharia Química foi homologada
por unanimidade. Seguiu-se então com a proposta da Comissão do Curso de Engenharia Química
para a redução de cinquenta por cento (50%) do número total de vagas ofertadas no ano anterior. A
Sr.ª Presidente convidou a Coordenadora do curso, Prof.ª Dr.ª Marlei Roling Scariot, a apresentar a
proposta. A Coordenadora esclareceu que essa posição seria seguida por outros cursos do campus
Diadema, sobretudo àqueles que dependiam de maior estrutura e de laboratórios. Apresentou o
histórico de construção do Campus, seus problemas e a não obtenção de um espaço definitivo para a
instalação do campus com infraestrutura adequada. Esclareceu-se que a solicitação de redução de
vagas do campus já vinha sendo anunciada desde o mês de março do ano corrente (2014), momento
em que se chegou a cogitar a não oferta de vagas (vaga zero). Tal ideia foi abandonada no decorrer
das discussões. A proposta de redução de vagas foi justificada pelos graves problemas de
infraestrutura do campus indicados por relatório de auditoria do TCU e pela Empresa de
Planejamento IDOM, sobretudo com relação ao tamanho inadequado das salas de aulas e à
segurança nos laboratórios, adequando-se às recomendação do Conselho Regional de Química. A
Coordenadora elencou, ainda, como problemas que ensejaram essa solicitação a evasão de docentes,
a existência, por exemplo, de uma linha de gás GLP inoperante nos laboratórios, orçamento
adequado que permita a manutenção dos laboratórios, equipamentos, aquisição de materiais e,
3
R. Sena Madureira, 1500 – 1º Andar 04021-001 – São Paulo – SP – Brasil
Tel.: (11) 3385-4101
C.C.: 001.008.000 – Home-page: www.unifesp.br/prograd – E-mail: prograd@unifesp.br

Ministério da Educação

Universidade Federal de São Paulo
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182

também, a falta de técnicos-administrativos. A Sr.ª Presidente agradeceu a apresentação da
coordenadora e, após solicitar que fosse lida a mensagem eletrônica recebida do Campus na tarde
do dia anterior, relatando o encaminhamento da discussão da Câmara de Graduação de Diadema,
abriu a sessão para esclarecimentos e debate. Foi solicitado à Coordenadora do curso que
esclarecesse como a redução de vagas de ingresso poderia auxiliar no aumento do quantitativo de
docentes, de técnico-administrativos, de verba para aquisição de materiais, para manutenção de
materiais e equipamentos se tais quantitativos eram condicionados pela matriz orçamentária ao
número de estudantes e, portanto de vagas. A coordenadora respondeu argumentando que, o número
de Técnicos Administrativos atual do Campus não era suficiente para atender ao número de vagas
ofertadas, além de sugerir que a UNIFESP aplicasse, de fato, a Matriz Andifes na distribuição do
Orçamento para os Campi. De forma similar, foi questionado como um curso com tantos problemas
ainda mantém uma das menores taxas de evasão do campus, liderando a procura nos processos de
transferência de curso. A coordenadora esclareceu que boa parte dos docentes do curso é de
pesquisadores e, na situação atual, quarenta por cento (40%) dos docentes não conseguem fazer
pesquisa, contribuindo para a evasão docente. A redução na oferta de vagas seria uma forma de
tentar alocar adequadamente os estudantes nos espaços existentes, já que, sobretudo, o ciclo básico
sofre com superlotação. Foi ainda questionado pelos Conselheiros qual o impacto que a extinção do
Ciclo Básico (atualmente em discussão no Campus) teria sobre a situação e qual viria a ser a real
demanda do primeiro ano do curso por aulas em laboratórios. A coordenadora esclareceu que o
principal impacto esperado com a extinção do ciclo básico seria a diminuição da retenção e que a
extinção do ciclo básico não implicaria, em curto prazo, na extinção de UCs. Os Conselheiros
lembraram que a carga horária semanal mínima de trabalho do docente é de oito horas aula,
expressa na LDB, e que o problema da superlotação também existe em outros campi, além disso,
questionaram qual o real impacto da redução do ingresso em vista do problema apontado de
retenção, na medida em que os estudantes repetentes não são ingressantes e vão continuar ocupando
as vagas destinadas na matriz de primeiro ano. A coordenadora esclareceu que a carga horária
docente não seria alterada, pois a única mudança proposta seria no tamanho das turmas e não na
Matriz Curricular do Curso. Os Conselheiros destacaram a carência de uma apresentação mais
detalhada, com projeção que aponte o impacto dessa decisão na resolução ou amenização dos
problemas apresentados. Os Conselheiros lembraram que o problema apresentado pelo campus é
institucional e estaria relacionado à forma como se conduziu a expansão, porém ainda não estavam
seguros da necessidade e do impacto da redução de vagas para a resolução dos problemas
apresentados. Os coordenadores do Curso de Química / Química Industrial, Prof. Dr. Heron
Dominguez, e de Farmácia, Prof. Dr. Paulo Roberto Regazi Minarini, informaram que muitas
Unidades Curriculares (UCs) práticas estavam se realizando apenas com aulas teóricas por
impossibilidade de o docente utilizar os laboratórios. Diante da discussão levantada, os
Conselheiros propuseram que, para a próxima reunião do CG em que será deliberada a quantidade
de vagas para o SiSU 2015, fosse feita uma argumentação mais sólida, com mais dados, uma
projeção de impacto com a presença do Diretor Acadêmico do Campus, da Presidente da Câmara de
Graduação do Campus e da Pró-Reitoria de Planejamento. Por conta das discussões e da apreciação
da redução de vagas do curso de Engenharia Química, foi proposto pelos conselheiros que figurasse
expressamente em ata a menção de aprovação condicional da redução de vagas apenas para o ano
de dois mil e quinze (2015), com indicativo de revisão e retomada do número inicial de vagas no
ano seguinte (Vestibular 2016). Além disso, foi proposta a formação de uma Comissão do Conselho
de Graduação para o acompanhamento da situação do Campus Diadema. Iniciaram-se as
deliberações com a proposta de redução de cinquenta por cento (50 %) do número de vagas atuais
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do Curso de Engenharia Química. A redução de cinquenta por cento (50 %) do número total de
vagas do Curso de Engenharia Química do Campus Diadema foi aprovada por maioria com
doze (12) votos favoráveis, cinco (5) votos contrários e seis (6) abstenções. Aprovada a oferta de
metade da oferta original, isto é, de vinte e cinco vagas para cada turno (Integral e Noturno),
totalizando cinquenta vagas ofertadas pelo Curso. A Sr.ª Presidente solicitou que o informe a ela
encaminhado por mensagem eletrônica fosse oficializado via memorando, comunicando a decisão
da Congregação de Diadema. Na sequência, votou-se a inserção em ata do compromisso de, em
dois mil e quinze, retomar-se a discussão sobre o retorno da oferta de vagas original para o
Vestibular de dois mil e dezesseis. O registro em ata do caráter provisório da redução de vagas
e o compromisso de retornar a discussão para reposição das vagas originais (cem vagas
divididas nos dois turnos) já na discussão de dois mil e quinze (2015) quando da decisão sobre
o total de vagas a ser ofertado em dois mil e dezesseis (Vestibular 2016) foi aprovado por
ampla maioria com uma abstenção. Seguiu-se a votação com a apreciação da proposta do CG de
recomendar uma argumentação mais sólida que sustente as solicitações de redução de vagas de
outros cursos do Campus e a presença da Pró-Reitoria de Planejamento (ProPlan), da Direção
Acadêmica do Campus Diadema e da Presidente da Câmara de Graduação do Campus Diadema em
reunião ordinária que deverá deliberar sobre as vagas do SiSU 2015. A necessidade de uma
argumentação mais sólida para o tema de redução de vagas, com presença da ProPlan,
Direção Acadêmica e Presidência da Câmara de Graduação do Campus Diadema foi
aprovada por ampla maioria com uma abstenção. Deliberou-se, então, sobre a criação de uma
Comissão do Conselho de Graduação (CG) para acompanhar a situação do Campus Diadema. A
formação de uma Comissão de acompanhamento do Campus Diadema do Conselho de
Graduação (CG) foi aprovada por maioria de votos com onze (11) votos favoráveis, quatro (4)
votos contrários e sete (7) abstenções. Seguiu-se a pauta prevista da reunião com os itens de
homologação de Coordenações de Curso. 3. Homologação da Coordenadora do Curso de
Enfermagem da EPE do Campus São Paulo - Prof.ª Dr.ª Suzete Maria Fustinoni. Não havendo
inscritos para o debate, a recondução da atual coordenadora Prof.ª Dr.ª Suzete Maria Fustinoni para
coordenação do Curso de Enfermagem do Campus São Paulo foi colocada em votação. A
recondução da Prof.ª Dr.ª Suzete Maria Fustinoni para a coordenação do Curso de Enfermagem
da Escola Paulista de Enfermagem (EPE) do Campus São Paulo no período de agosto 2014 a
agosto de 2016 foi homologada por ampla maioria com duas abstenções. A Sr.ª Presidente
informou a escolha da Prof.ª Dr.ª Lucia Giunta da Silva para o cargo de vice-coordenadora do Curso
de Enfermagem. 4. Homologação da Coordenadora do Curso de Psicologia do Campus Baixada
Santista - Prof.ª Dr.ª Carla Bertuol; Foi analisada a indicação encaminhada pela direção Campus
Baixada Santista, conforme decidido na Congregação do Instituto de Saúde e Sociedade, para a
coordenação do Curso de Psicologia, devido a renúncia do então coordenador do curso, Prof. Dr.
Marcelo Domingues Roman. Não havendo inscrições para o debate, a indicação foi colocada por
votação. A escolha da Prof.ª Dr.ª Carla Bertuol para o cargo de Coordenadora do Curso de
Psicologia no período de agosto 2014 a agosto de 2016 foi homologada por unanimidade. A Sr.ª
Presidente fez um especial agradecimentos aos coordenadores que deixavam o cargo e aos que
chegavam por terem aceitado o desafio. Informou que fora escolhido a Prof. Dr. Maurício
Lourenção Garcia para assumir a vice-coordenação do Curso. 5. Homologação do Coordenador
do Curso de Engenharia Ambiental e Portuária do Campus Baixada Santista - Prof. Dr.
Camilo Dias Seabra Pereira. A indicação do Prof. Dr. Camilo Dias Seabra Pereira, encaminhada
pela Congregação do Instituto de Saúde e Sociedade por meio da direção Campus Baixada Santista,
foi colocada em discussão. Por não haver inscrições para o debate, a indicação foi colocada por
5
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votação. A escolha do Prof. Dr. Camilo Dias Seabra Pereira para a coordenação do Curso de
Engenharia Ambiental e Portuária no período agosto 2014 a agosto de 2016 foi homologada por
unanimidade. A Sr.ª Presidente informou a escolha da Prof. Dr. Cledson Akio Sakurai para o cargo
de vice-coordenador do Curso de Engenharia Ambiental e Portuária. 6. Homologação do
Coordenador do Curso de Engenharia do Petróleo e Recursos Renováveis do Campus Baixada
Santista - Prof. Dr. Marcio Yee. Foi analisada a indicação encaminhada pela direção Campus
Baixada Santista, conforme decidido na Congregação do Instituto de Saúde e Sociedade, para a
coordenação do Curso de Engenharia do Petróleo e Recursos Renováveis. Não havendo inscrições
para o debate, a indicação foi colocada por votação. A escolha do Prof. Dr. Marcio Yee para o
cargo de Coordenador do Curso Engenharia do Petróleo e Recursos Renováveis foi
homologada por unanimidade para o período de agosto 2014 a agosto de 2016. A Sr.ª Presidente
agradeceu aos coordenadores que deixavam o cargo e aos que chegavam por terem aceitado o
desafio. Informou que, para o cargo de vice-coordenador do Curso de Engenharia do Petróleo e
Recursos Renováveis, fora escolhido o Prof. Dr. Thiago Michel Brito de Faria. A Sr.ª Presidente
reiterou os agradecimentos a todos os coordenadores que deixavam seus cargos e aos que chegavam
por terem aceitado o desafio de assumi-los. Terminadas as apreciações das homologações de curso,
a Sr.ª Presidente seguiu a reunião com a análise dos trancamentos especiais, conforme determina o
Regimento Interno da Pró-Reitoria de Graduação e mantendo a ordenação de pauta prevista. 7.
Pedido de trancamento especial da aluna Beatriz Leal Gomes Henriques do curso de
Administração -Campus Osasco. Foi analisada a solicitação da estudante Beatriz Leal Gomes
Henriques constante no Processo Nº 23089.030081/2014-59. A estudante de Administração do
primeiro termo, solicita trancamento especial por motivo de saúde. A Pró-Reitora informa que
consultou a Procuradora para analisar a legalidade do pedido, já que, via de regra, trancamentos no
primeiro ano do curso são proibidos. A Procuradora informou que tal regra não se aplica aos casos
de trancamento especial. A Comissão de Curso deu ciência do pedido, não podendo exarar parecer,
uma vez que a estudante não chegou a frequentar o Curso. Não havendo inscrições para debate, a
solicitação foi colocada em votação. O pedido de trancamento especial da aluna Beatriz Leal
Gomes Henriques (Processo Nº 23089.030081/2014-59) do curso de Administração do Campus
Osasco durante o primeiro e segundo semestre letivo de dois mil e quatorze foi aprovado por
ampla maioria de votos com uma (1) abstenção. 8. Pedido de trancamento especial do aluno
Claudio Santos de Souza do curso de Letras - Campus Guarulhos. A solicitação do estudante
Claudio Santos de Souza (Processo N.º 23089.015164/2014-18) do Curso de Letras foi apreciada. O
estudante, também do primeiro termo, solicita trancamento por motivo de saúde e
comprovadamente impossibilitado de realizar atividades domiciliares solicita trancamento por dois
semestres letivos e de forma retroativa. A Comissão de Curso manifestou-se favoravelmente ao
pedido. Após discussão dos Conselheiros sobre o papel do NAE no apoio aos casos de doença e
orientação aos estudantes quanto a suas possibilidades acadêmicas, a solicitação foi colocada em
votação. O pedido de trancamento especial do aluno Claudio Santos de Souza (Processo N.º
23089.015164/2014-18) do curso de Letras do Campus Guarulhos durante o primeiro e
segundo semestre letivo de dois mil e quatorze foi aprovado por unanimidade. 9. Pedido de
trancamento especial do aluno Pedro Danilo Mattos do curso de Ciências Sociais - Campus
Guarulhos. Foi analisada a solicitação do estudante Pedro Danilo Mattos constante no Processo Nº
23089.0015192/2014-35. O estudante de Ciências Sociais do oitavo termo, solicita trancamento
especial retroativo ao primeiro semestre letivo por motivo de saúde. A Comissão de Curso emitiu
parecer favorável ao pedido. Não havendo inscrições para debate, a solicitação foi colocada em
votação. O pedido de trancamento especial retroativo ao primeiro semestre letivo de dois mil e
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quatorze (Processo Nº 23089.0015192/2014-35) do aluno Pedro Danilo Mattos do curso de
Ciências Sociais do Campus Guarulhos foi aprovado por unanimidade. 10. Pedido de
trancamento especial da aluna Elaine Martinelli do curso de Serviço Social - Campus Baixada
Santista; A solicitação da estudante Elaine Martinelli (Processo N.º 23089.010243/2014-32) do
Curso de Serviço Social foi apreciada. A estudante, também do oitavo termo, solicita trancamento
por motivo de saúde, decorrente de complicações gestacionais solicitando trancamento por dois
semestres letivos e de forma retroativa. A Comissão de Curso manifestou-se favoravelmente ao
pedido. Não havendo inscritos para debate, a solicitação foi colocada em votação. O Pedido de
trancamento especial da aluna Elaine Martinelli do curso de Serviço Social (Processo N.º
23089.010243/2014-32) do Campus Baixada Santista para o primeiro e segundo termos de dois
mil e quatorze foi aprovado por unanimidade. 11. Pedido de trancamento especial da aluna
Sarah Barbosa Ferreira de Moraes do curso de Serviço Social -Campus Baixada Santista. Foi
analisada a solicitação da estudante Sarah Barbosa Ferreira de Moraes constante no Processo Nº
23089.010242/2014-98. A estudante de Serviço Social do oitavo termo, solicita trancamento
especial por motivo de saúde. A Comissão de Curso aquiesceu com o pedido, ressaltando tratar-se
de solicitação retroativa. Não havendo inscrições para debate, a solicitação foi colocada em votação.
O pedido de trancamento especial da aluna Sarah Barbosa Ferreira de Moraes (Processo Nº
23089.010242/2014-98) do curso de Serviço Social do Campus Baixada Santista retroativamente
ao primeiro semestre letivo de dois mil e quatorze foi aprovado por unanimidade. Terminada a
pauta e nada mais havendo a tratar, às doze horas e quarenta e sete minutos, a Sr.ª Presidente
agradeceu a presença de todos, encerrando a quadragésima oitava (48ª) 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 e retificada às linhas 130, 131, 133, 134, 135, 141, 143, 146,
147, 150 e 155 na quadragésima nona (49ª) Reunião do Conselho de Graduação - Ordinária,
realizada aos vinte dias do mês de agosto de dois mil e quatorze (20/08/2014)).
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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