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Ata da 66ª Reunião do Conselho de Graduação - Ordinária.
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Aos dezoito dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às oito horas e cinquenta e três 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
sexagésima sexta 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): o
Coordenador do Curso de Administração, Prof. Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet; o Coordenador
do Curso de Ciências Atuariais, Prof. Dr. Ricardo Hirata Ikeda; a Coordenador do Curso de
Ciências Biológicas, Prof.ª Dr.ª Karin Argenti Simon; 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; O Coordenador do Curso de Ciência da
Computação, Prof. Dr. 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 de 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 do Curso de Engenharia de Petróleo e Recursos Renováveis, Prof. Dr. Márcio Yee; a
Coordenadora do Curso de Engenharia Química, Prof.ª Dr.ª. 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 Vilardaga; a Vice-Coordenadora do Curso de História da Arte, Profª
Drª Elaine Cristina Dias; a Coordenadora do Curso de Letras – Licenciatura, Profª Drª Juliana Silva
Loyola; o Coordenador do Curso de Letras – Bacharelado, Prof. Dr. Rafael Dias Minussi; o
Coordenador do Curso de Letras – Português/Inglês- Licenciatura, Prof. Dr. Carlos Renato Lopes; o
Coordenador do Curso de Letras – Português/Inglês- Bacharelado, Prof. Dr. Luciano César Garcia
Pinto; a Coordenadora do Curso de Letras – Português/Francês- Licenciatura, Profª Drª Denise
Radanovic Vieira; a Coordenadora do Curso de Letras – Português/Espanhol- Licenciatura, Profª
Drª Simone Nacaguma; o Coordenador do Curso de Licenciatura 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. Daniel Henrique Bandoni; a Coordenadora de
Psicologia, Prof.ª Dr.ª Carla Bertuol; a Coordenadora do Curso de Relações Internacionais, Prof.ª
Dr.ª Fábia Fernandes Carvalho Veçoso; representando a Coordenação do Curso de Serviço Social,
Prof.ª Dr.ª Ana Rojas Acosta; a Coordenadora do Curso de Tecnologia em Radiologia, Prof.ª Dr.ª
Kellen Adriana Curci 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;
representante da Direção da Escola Paulista de Medicina, Prof. Dr. Eduardo Alexandrino Medeiros;
a Diretora da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios (Campus Osasco), Prof.ª Dr.ª
Luciana Massaro Onusic; 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; o Vicediretor do (Campus Baixada Santista) Instituto de Saúde e Sociedade, Prof. Dr. Odair Aguiar Jr.; a
representante dos Professores Titulares, Prof.ª Dr.ª Yara Maria Corrêa da Silva Michelacci; a
representante dos Professores Associados, Prof.ª Dr.ª Maria Kouyoumdjian; a representante dos
Professores Associados, Prof.ª Dr.ª Maria Teresa Riggio de Lima-Landman e representante dos
servidores técnico-administrativos, Sr. Ygor Luiz Ventura de Jesus. Justificaram a ausência: a
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Coordenação do Curso de Ciências Contábeis, em nome de suas coordenadora e vicecoordenadoras, respectivamente, Prof.ª Dr.ª Nena Geruza Cei e Prof.ª Dr.ª Heloisa Candia Hollnagel
e a Coordenação do Curso de Serviço Social, encaminhando, como representante, a Prof.ª Dr.ª Ana
Rojas Acosta . A pauta prevista para a sessão era: 1. Aprovação da ata do CG de outubro; 2.
Aprovação Calendário Reuniões CG 2016; 3. Homologação de item para o Calendário Acadêmico
2016; 4. Homologação da coordenação de curso Engenharia de Materiais do Campus São José dos
Campos – Prof. Dr. Fabio Roberto Passador; 5. Homologação da coordenação de curso Ciências
Licenciatura do Campus Diadema – Profa. Dra. Ana Maria Santos Gouw; 6. Indicação de um
membro do CG para Comissão PPP do curso de Direito; 7. Encaminhamento da proposta do CG
para o Consu para o regimento das Câmaras de Graduação (só ratificar); 8. Encaminhamento da
proposta do CG para o Consu sobre as atribuições e composição do CG; 9. Pedido de trancamento
especial do aluno Carlos Eduardo Simitan do curso de Medicina da Escola Paulista de Medicina do
Campus São Paulo; 10. Pedido de trancamento especial da aluna Paulina Veiga Mariani do curso de
Terapia Ocupacional do Campus Baixada Santista; 11. Pedido de trancamento especial do aluno
Lucas Henrique Gianini Galucci do curso de Ciência e Tecnologia do Mar do Campus Baixada
Santista; 12. Pedido de trancamento especial da aluna Beatriz Louise Mendes Viegas do curso de
Ciência e Tecnologia do Mar do Campus Baixada Santista; 13. Pedido de trancamento fora do prazo
do aluno Lucas Gofredo Greco do curso de Ciências Econômicas do Campus Osasco; 14. Pedido de
trancamento fora do prazo do aluno Rafael Caires Rosemberg do curso de Ciências Econômicas do
Campus Osasco; 15. Pedido de regularização de matrícula do aluno José de Freitas Medina Leal do
curso de Filosofia do Campus Guarulhos; 16. Pedido de extensão do prazo de integralização do
curso da aluna Carolina Gonçalves Ferreira Lima do curso de Nutrição da Baixada Santista. A Sr.ª
Presidente cumprimentou os presentes, informando que um dos informes constantes na pauta, a
saber, “Apresentação do Prof. Dr. Fernando Menezes de Almeida da Faculdade de Direito da USP
– São Francisco -Modelo de dupla graduação” seria realizado no meio da reunião do Conselho,
interrompendo a pauta, por contar com docente convidado externo à UNIFESP, cuja agenda só
permitia a participação a partir das 10h30. Iniciou-se, assim, a reunião com os informes previstos
para a reunião, a saber, 1. Membro do CG para Comissão de operacionalização dos 10% de
atividades de Extensão Universitária na matriz curricular (saída Profa. Conceição); 2.
Regulamento Interno do PET; 3. Regulamento Interno Comissão Iniciação Científica; 4. PI –
Censo; 5. Apresentação do Prof. Dr. Fernando Menezes de Almeida da Faculdade de Direito da
USP – São Francisco -Modelo de dupla graduação; 6. Parceria com Rede Nacional de Pesquisa RNP. (1) Membro do CG para Comissão de operacionalização dos 10% de atividades de Extensão
Universitária na matriz curricular (saída Profa. Conceição). A Srª Presidente informou sobre o
desligamento da Profª Drª Dra. Conceição Vieira da Silva Ohara dos trabalhos da Comissão,
realizado por meio de carta, na qual solicitava a indicação de um novo representante indicado pelo
Conselho. A Pró-reitora esclareceu, porém, que, ao conversar com a Pró-Reitora de Extensão, Prof.ª
Dr.ª Florianita Coelho Braga Campos, sobre o assunto foi informada que a Comissão já está no final
dos trabalhos e parecia interessante aguardar até a etapa final dos trabalhos para só então eleger
novo nome. O informe vem com intuito de que o Conselho acate a sugestão e, caso seja necessário,
posteriormente crie-se uma nova comissão. Os Conselheiros anuíram com o encaminhamento dado
pela Srª Presidente. (2) Regulamento Interno do PET e (3) Regulamento Interno Comissão
Iniciação Científica A Srª Presidente, juntou o 2º e 3º informe em um único, devido à similaridade
de assuntos. A Pró-Reitora informou que os regulamentos da Comissão Institucional de Iniciação
Científica, Comissão de Monitoria e Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação do Programa
de Educação Tutorial (PET) foram aprovados dentro das comissões e estão disponíveis no site da
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Pró-reitoria de Graduação (ProGrad). A Srª Presidente finalizou o segundo informe indicando que
as Câmaras de Graduação orientassem aos futuros membros indicados a leitura prévia dos
regulamentos. (4) PI – Censo. A Srª Presidente convidou a servidora Lidiane Cristina da Silva,
indicada como Procuradora Educacional Institucional (PI) para apresentar o informe. A PI noticiou
sua ida à reunião chamada pelo Ministério da Educação (MEC) para informar sobre procedimentos
do Censo da Educação Superior às Instituições de Ensino Superior (IES) Públicas e Privadas. Entre
as novidades, a servidora indicou que foi anunciada a integração entre Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes (ENADE) e CENSO já previsto na Portaria Normativa nº 40, de 12 de
dezembro de 2007 (Artigo 33-I, §4º). Será necessário, a partir da coleta realizada em 2016
(referente à 2015), informar a carga horária dos cursos e a carga horária do estudante. Tal fato traz à
tona problemas com relação ao cadastro no Sistema de Informações Universitárias (SIU),
especialmente quanto a: matrizes desatualizadas no SIU, existência de alunos não vinculados a
matrizes, inconsistências entre matrizes e/ou carga horárias aprovado no Conselho de Graduação
(CG), o que está descrito no Projeto Pedagógico de Curso (PPC) e o que está sendo executado,
conforme cadastro no SIU. Além disso, será necessário informar corretamente os espaços
utilizados. A PI destacou o conceito de laboratório, que extrapolava o conceito intuitivo, sendo
considerados como laboratórios todos os espaços utilizados para aulas práticas. Outro ponto
importante a ser obervado será o correto e necessário preenchimento da etnia do aluno, já que tal
dado não mais poderá estar ausente no SIU. Citou que aproximadamente setenta e sete por cento
(77%) dos estudantes não têm tal dado cadastrado no SIU. Além disso, destacou casos de
preenchimento incorreto no caso de deficiências. Alertou para a necessidade de um maior cuidado
na alimentação dos dados no sistema, pois eles serão exportados para o CENSO e alimentarão, entre
outras coisas, os indicadores de qualidade dos cursos e da instituição. A Srª Lidiane Cristina da
Silva finalizou o informe avisando que os relatórios do CENSO serão disponibilizados em espaço
próprio do site da UNIFESP. Terminado o informe do CENSO, a Srª Presidente inseriu dois novos
informes, a saber: ENADE e LEI Nº 13.168, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015.(lei que altera a Lei
no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). (5)
ENADE. A Srª Presidente relembrou a realização da prova do Exame Nacional de Desempenho dos
Estudantes (ENADE), que deverá ser realizado no próximo domingo, dia vinte e dois de novembro
(22/11/2015), durante o feriado prolongado. Alertou para a importância dos estudantes estarem
atentos ao horário de fechamento dos portões e que tal horário diferia do horário de
comparecimento determinado pelo INEP, assim como do preenchimento do questionário do
estudante, disponível até o final do dia da prova. Ressaltou que atrasos e falta de preenchimento do
questionário geram irregularidade no exame, que impedirá a conclusão do curso e, por conseguinte,
a colação e o recebimento do diploma. Destacou a importância de um preenchimento do
questionário do estudante correto e feito com responsabilidade, pois os dados lá informados
alimentarão o Conceito Preliminar de Curso (CPC). (6) LEI Nº 13.168, DE 6 DE OUTUBRO DE
2015. (lei que altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional). A Srª Presidente informou sobre a recente publicação da lei, que altera a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), especialmente no que diz respeito à divulgação
das informações acadêmicas como: matriz, relação de disciplinas (UCs) ofertadas contendo a
respectiva carga horária, corpo docente (incluindo titulação, abrangendo a qualificação profissional
do docente e tempo de casa), forma de ingresso, atualização de disciplinas e comunicação sobre
possíveis alterações na grade do curso ou no corpo docente. Destacou ainda que as informações
precisam ser publicadas até, no máximo, um (1) mês antes do início das aulas. Lembrou que a
apresentação de informações equivocadas, além de outros problemas, já acarretou impacto nos
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indicadores de qualidade, sendo difícil argumentar a inadequação e conseguir correções posteriores
de dados já informados. Terminou o informe, esclarecendo que encaminharia aos cursos o relatório
do estado atual de preenchimento dessas informações para que se pudesse providenciar a
alimentação das informações faltantes. (7) Parceria com Rede Nacional de Pesquisa - RNP. A Srª
Presidente noticiou a existência de uma parceria entre a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP)
e a UNIFESP. O interesse na parceria nasceu de um relato de experiência da iniciativa do Campus
Baixada Santista em viabilizar videoaulas para a UC de Cálculo Multicampi. A RNP, cuja missão é
promover o uso de redes avançadas de comunicação e melhorar a qualidade da educação e pesquisa
através do uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), interessou-se em participar
incentivando o maior investimento no uso das TICs. A Srª Presidente convidou os docentes a
participarem, indicando que aqueles que se interessassem, procurassem a Profª Drª Valéria Sperduti
Lima, coordenadora do Desenvolvimento Docente da ProGrad. Antes de começar a pauta, a Srª
Presidente incluiu mais um informe sobre a reorganização do ensino básico, promovido pelo
governo estadual paulista. (8) Reorganização do ensino básico no Estado de São Paulo. A Srª
Presidente deu um informe sobre a reorganização proposta/imposta pelo governo estadual paulista
nas escolas de ensino básico e o impacto da medida para o ensino, os estudantes e as famílias. Ao
finalizar propôs que a Universidade fizesse uma manifestação de repúdio à medida. Leu uma
proposta de texto e solicitou que a moção entrasse na pauta para discussão e encaminhamento ao
Conselho Universitário (CONSU) caso aprovada. Após diversas manifestações favoráveis e
contrárias dos conselheiros presentes, o Conselho acordou em colocar a moção na ordem do dia,
onde se votaria não só a pertinência da realização da moção como o texto a ser usado. (8)
Apresentação do Prof. Dr. Fernando Menezes de Almeida da Faculdade de Direito da USP – São
Francisco -Modelo de dupla graduação. A apresentação, que ocorreu temporalmente após o último
item de pauta, por volta das onze horas, segue relatada nesta seção, por se tratar de um informe. A
Srª Presidente convidou o Prof. Dr. Fernando Menezes de Almeida da Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo (USP) para apresentar o modelo de internacionalização adotado naquela
instituição que tem permitido uma dupla diplomação tanto na universidade brasileira como na
universidade francesa (Universidade de León) caso o estudante optasse por tal possibilidade e
cumprisse uma determinada trajetória, caracterizada por disciplinas ofertadas em francês por
professores da universidade francesa. O docente apresentou o sistema de ensino francês, baseado no
sistema de Bolonha, cuja estratificação não coincidia totalmente com a brasileira, porém, foi
possível olhar para as matrizes de ambos os cursos e buscar similaridades. Dessa forma, verificouse que, a diferenciação poderia ser contemplada, no caso dos estudantes brasileiros com a
complementação de um conjunto de apenas dez (10) disciplinas a serem cursadas em caráter
eletivos pelos estudantes do Curso de Direito da USP que desejassem diplomar-se também pela
universidade francesa. Destacou que a forma de organizar a matriz do curso, com sessenta por cento
(60%) de disciplinas obrigatórias e quarenta por cento (40%) de optativas – entre as quais são
ofertadas as disciplinas que permitem a diplomação francesa – possibilitou a dupla diplomação, da
forma como foi explicada sem a necessidade dos alunos realizarem intercâmbio nem despender um
tempo muito maior para a formação dupla. Destacou que a oferta dos diplomas não garantiria a
atuação profissional em ambos os países, sendo necessária a aprovação conforme regulamentação
das respectivas ordens. A operacionalização do acordo começou em dois mil e quatorze (2014) e
previa o intercâmbio de docentes franceses para a USP em sistema de rodízio, ficando cada docente
por um mês para ofertar a respectiva disciplina. Ao final de um ano, dez docentes da universidade
francesa teriam realizado o intercâmbio. A USP arcaria, portanto, com os custos de um docente a
mais por ano e, em troca, encaminharia para a universidade francesa também um docente por mês
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nas mesmas condições. Para que a diplomação brasileira dos estudantes da Universidade de León
pudesse acontecer, os alunos franceses que se candidatavam a tal diplomação foram matriculados
como se fossem alunos da USP, mesmo estando fisicamente na França. O mesmo aconteceria com
os estudantes brasileiros interessados na diplomação francesa. Após esclarecimentos solicitados
pelos conselheiros, a Srª Presidente agradeceu a presença do convidado, apontando para a
possibilidade dos cursos refletirem sobre a experiência, pensando sobretudo em uma certificação de
complementação de estudos, mais do que propriamente no diploma. Salientou a importância da
flexibilidade das matrizes para a operacionalização de programas similares ao que acabara de ser
relatado. Terminados os informes, passou-se a ordem do dia: 1. Aprovação da ata do CG de
outubro. A Srª Presidente informou que, como não foi possível encaminhar o documento a tempo,
estaria retirando o item de pauta e, em seu lugar, inseriria o item aprovado por consenso para ser
deliberado na pauta da presente reunião: Moção referente à reorganização do ensino básico no
Estado de São Paulo. Relido o texto e após intensa discussão, já iniciada na sessão de informes, a
deliberação foi encaminhada com a seguinte ordem: (i) fazer ou não a moção; em caso positivo,
seria encaminhada a segunda deliberação, a saber, (ii) qual texto utilizar a opção apresentada ou um
texto alternativo a ser construído nesta assembleia. A deliberação (i) foi aprovada por maioria de
votos com seis (6) votos contrários e três (3) abstenções. Após manifestações contrárias, favoráveis,
parcialmente contrárias e parcialmente favoráveis, havendo conselheiros que defenderam um texto
mais generalista, mais curto, mas que mantivesse o repúdio, foi proposta uma versão mais curta do
texto apresentado. Tal versão foi contraposta à versão originalmente apresentada ao Conselho –
doravante chamada de texto integral - para que houvesse a segunda deliberação prevista (ii). A
versão integral foi aprovada por maioria de votos com dezessete (17) votos favoráveis, oito (8)
votos contrários (favoráveis à versão curta) e dez (10) abstenções. 2. Aprovação Calendário
Reuniões CG 2016. A Srª Presidente apresentou as datas relativas às reuniões ordinárias do
próximo Conselho, salientando que se procurou manter as terceiras quartas-feiras do mês, com
exceção dos meses de fevereiro e março, por ocasião das reuniões extraordinárias do Conselho
Universitário para reformas do estatuto e regimento da universidade, já previstos para ocupar todas
as quartas-feiras daqueles meses. Nos meses de fevereiro e março as reuniões ficariam para as
quintas-feiras. Lembrou ainda que, conforme já decidido no ano anterior, estaria programada a
reunião do Conselho de Graduação do mês de julho, que poderia ser suspendida na ausência de
pauta a ser deliberada. Os Conselheiros, especialmente os coordenadores de cursos do Campus
Baixada Santista questionaram a escolha da quinta-feira, já que tal data coincidiria com as reuniões
das Comissões de Curso, das quais deveriam participar coordenadores e vice-coordenadores. O
Conselheiro Prof. Dr. Rogério Cruz de Oliveira propôs que se escolhesse outro dia da semana
(segunda, terça ou sexta) que não a quinta-feira para os casos em que a reunião não pudesse ocorrer
às quartas-feiras. A Conselheira Prof.ª Dr.ª Suzete Fustinoni ressaltou que haveria a possibilidade da
data escolhida para dezembro coincidir com recesso, por ser muito próxima ao Natal. Quanto às
datas alternativas, os conselheiros do Campus Osasco manifestaram ser tal data ruim para o Campus
por ser a data escolhida para reuniões de colegiados e também de bancas de concurso docente.
Quanto à possibilidade de realizar-se as reuniões do Conselho de Graduação no período da tarde das
quartas-feiras em que a reunião não pudesse ocorrer de manhã, os diretores de campus
manifestaram-se contrários, pois já tinham reuniões pré-agendadas com a Magnífica Reitora. Foi
questionado se o dia de terça-feira era desfavorável para algum dos campi. Nenhum conselheiro
manifestou-se. Foi proposto que as reuniões dos meses de fevereiro, março e dezembro
acontecessem, como exceção, às terceiras terças-feiras do mês, ficando, as demais reuniões todas
paras as terceiras quartas-feiras do mês. Não havendo manifestações em contrário, as datas de
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dezesseis de fevereiro (16/02/2016) – terça-feira; quinze de março (15/03/2016) – terça-feira; vinte
de abril (20/04/2016) – quarta-feira; dezoito de maio (18/05/2016) – quarta-feira; quinze de junho
(15/06/2016) – quarta-feira; vinte de julho (20/07/2016) – quarta-feira; dezessete de agosto
(17/08/2016) – quarta-feira; vinte e um de abril de setembro (21/09/2016) – quarta-feira; dezenove
de outubro (19/10/2016) – quarta-feira; dezesseis de novembro (16/11/2016) – quarta-feira; treze de
dezembro (13/12/2016) – terça-feira foram colocadas em votação. As datas das reuniões
ordinárias do ano de dois mil e dezesseis (2016) foram aprovadas por unanimidade sem (0)
abstenções. A Srª Presidente alertou que avisaria caso houvesse algum problema operacional como
a reserva de salas. 3. Homologação de item para o Calendário Acadêmico 2016. A Srª Presidente
informou que, em virtude da necessidade de rematrícula e de publicidade das informações,
conforme noticiado no sexto informe (LEI Nº 13.168), a data final para que um Projeto Pedagógico
de Curso (PPC) possa viger já no ano letivo seguinte, será na reunião do conselho de outubro. Caso
o PPC só seja aprovado após essa data (novembro, dezembro, fevereiro, março, abril, maio, etc), as
alterações, inclusive de matriz só valerão para o ano seguinte. Logo, a partir de dois mil e dezesseis
(2016), só os PPCs aprovados até outubro terão vigência no ano letivo de dois mil e dezessete
(2017); PPCs aprovados a partir da reunião de novembro só terão vigência a partir de dois mil e
dezoito (2018). A alteração do prazo limite para aprovação dos PPCs que valerão no ano letivo
seguinte para a reunião de outubro, com a inclusão dessa data no calendário acadêmico de 2016 foi
aprovado por maioria de votos com um (1) voto contrário e sem (0) abstenções. Seguiu-se a
reunião com a homologação das coordenações de curso. 4. Homologação da coordenação de
curso Engenharia de Materiais do Campus São José dos Campos – Prof. Dr. Fabio Roberto
Passador. Foi apreciada a indicação do Prof. Dr. Fabio Roberto Passador em substituição ao Prof.
Dr. Eduardo Quinteiro para a coordenação do Curso de Engenharia de Materiais, encaminhada pela
direção do Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) através do memorando nº 79/2015/DIR.ACD
Não havendo inscritos para o debate, a homologação indicação foi colocada em votação. A
indicação do Prof. Dr. Fabio Roberto Passador para o cargo de Coordenador do Curso de
Engenharia de Materiais no período de 01/11/2015 à 02/11/2017 foi aprovado por
unanimidade sem (0) abstenções. 5. Homologação da coordenação de curso Ciências
Licenciatura do Campus Diadema – Profa. Dra. Ana Maria Santos Gouw. Foi apreciada a
indicação da Prof.ª Dr.ª Ana Maria Santos Gouw em substituição ao Prof. Dr. Reginaldo Alberto
Meloni para a coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências do Campus Diadema,
encaminhada pela direção do Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas através
do memorando nº 177/ DIR.ACAD/2015, no qual relata-se o rito prévio da indicação do nome
supracitado (eleição e aprovação prévia da Comissão de Curso e da Congregação da Unidade
Acadêmica). Não havendo inscritos para o debate, a homologação indicação foi colocada em
votação. A indicação da Prof.ª Dr.ª Ana Maria Santos Gouw para o cargo de Coordenador do
Curso de Licenciatura em Ciências no período de 01/11/2015 à 02/11/2017 foi aprovado por
unanimidade sem (0) abstenções. Foi indicado o nome do Prof. Dr. Hélio Elael Bonini Viana para
vice-coordenação do curso. 6. Indicação de um membro do CG para Comissão PPP do curso de
Direito. A Srª Presidente esclareceu que na comissão que debateu local de oferta do curso, o
Conselho indicou como representante o Prof. Dr. Zysman Neiman, responsável por acompanhar os
trabalhos da comissão, notificar o Conselho sobre o andamento dos trabalhos e, quando necessário,
trazer elementos para posicionamento do Conselho. Os trabalhos daquela Comissão foram
encerrados e, considerando o perfil do egresso foi decidido no Conselho Universitário que o
Campus que abrigaria tal curso seria o Campus Osasco. Agora, foi composta uma nova Comissão
para construção do Projeto Político-Pedagógico do Curso (PPP), que contará também com a
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assessoria de docentes externos à UNIFESP. Para essa nova Comissão o Conselho precisará
novamente realizar a indicação de um representante, que terá a mesma obrigação do representante
da comissão anterior (acompanhar os trabalhos da comissão, notificar o Conselho sobre o
andamento dos trabalhos e, quando necessário, trazer elementos para posicionamento do Conselho).
O Conselheiro Prof. Dr. Diego Rafael Ambrosini, coordenador do Curso de Ciências Sociais
disponibilizou-se a participar da referida Comissão, obervando ter formação na área e já ter
participado da elaboração de outros cursos da área. Não havendo outros inscritos, o nome do Prof.
Dr. Diego Rafael Ambrosini como representante do CG para Comissão PPP do curso de
Direito foi colocado em votação e aprovado por unanimidade sem (0) abstenções. O sétimo e
oitavo itens de pauta diziam respeito à necessidade de homologar as propostas, já discutidas nesse
Conselho e que alteravam o estatuto e regimento, devendo ser levadas às sessões do CONSU de
reforma dos referidos instrumentos normativos. Após dirimidas algumas dúvidas dos conselheiros,
os itens foram apreciados. 7. Encaminhamento da proposta do CG para o Consu para o
regimento das Câmaras de Graduação (só ratificar). A Srª Presidente informou que a proposta
do regimento das Câmaras deveria ser apenas ratificada, uma vez que já solicitada ao CONSU pela
Pró-Reitoria de Graduação, após intenso debate que resultou em prévia anuência do Conselho a tal
encaminhamento. Não havendo inscritos, a proposta foi colocada em votação. Encaminhamento
da proposta do CG para o CONSU para o regimento das Câmaras de Graduação (só
ratificar) foi aprovado por unanimidade sem (0) abstenções. 8. Encaminhamento da proposta
do CG para o CONSU sobre as atribuições e composição do CG. A Srª Presidente rememorou
que, na elaboração do Estatuto e Regimento, o CG não se manifestou sobre sua própria composição
e sobre atribuições. Era necessário, agora, o Conselho refletir sobre tais pontos, para tanto
propunha-se um grupo de trabalho, que deveria finalizar suas atividades até fevereiro do ano
seguinte quando começarão as discussões de revisão do Estatuto. O Conselheiro Prof. Dr. Eduardo
Alexandrino Medeiros propôs que, ao invés de criar uma composição, considerando o estado atual
de atarefamento de todos, o curto prazo e a dificuldade de conciliação de agendas, fossem feitas
propostas a serem discutidas em reuniões vindouras do conselho. A Srª Presidente, ponderando não
ser uma tarefa simples, considerou a possibilidade de adotar a sugestão do conselheiro se fosse
estabelecida uma data limite para as contribuições, de forma que houvesse um prazo para
sistematizar as propostas a serem discutidas no Conselho. Dessa forma, ficou definido que as
propostas poderiam ser encaminhadas através de um link a ser disponibilizado no site da ProGrad e
que ficaria disponível até uma semana antes da reunião do Conselho em que se fosse deliberar. Tal
encaminhamento foi aprovado por consenso dos presentes. Para melhor andamento do restante da
pauta da reunião a Srª Presidente propôs que a deliberação dos itens sobre trancamento especial
pudessem ser aprovados em conjunto já que aqueles enumerado em pauta como itens 9, 10, 11, 12 e
13 são todos por motivação de doença devidamente justificadas no processo. O Conselho anuiu com
tal encaminhamento para as deliberações mencionadas. 9. Pedido de trancamento especial do
aluno Carlos Eduardo Simitan do curso de Medicina da Escola Paulista de Medicina do
Campus São Paulo. 10. Pedido de trancamento especial da aluna Paulina Veiga Mariani do
curso de Terapia Ocupacional do Campus Baixada Santista; 11. Pedido de trancamento
especial do aluno Lucas Henrique Gianini Galucci do curso de Ciência e Tecnologia do Mar
do Campus Baixada Santista; 12. Pedido de trancamento especial da aluna Beatriz Louise
Mendes Viegas do curso de Ciência e Tecnologia do Mar do Campus Baixada Santista; 13.
Pedido de trancamento fora do prazo do aluno Lucas Gofredo Greco do curso de Ciências
Econômicas do Campus Osasco. As solicitações dos alunos Carlos Eduardo Simitia, matrícula
69814 do 5º ano do Curso de Medicina Integral, conforme consta no processo n.º
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23089.036884/2015-06; Paulina Veiga Mariani, matrícula 93779 do 4º termo do Curso de Terapia
Ocupacional – Integral, conforme consta no processo n.º 23089.010342/2015-03; Lucas Henrique
Gianini Gallucci, matrícula 93915, do 4º termo do Curso de Ciências do Mar - Vespertino,
conforme consta no processo n.º 23089.010383/2015-91; Beatriz Louise Mendes Viegas, matrícula
87667, do 5º termo do Curso de Ciências do Mar - Vespertino, conforme consta no processo n.º
23089.010342/2015-03 e Lucas Gofredo Greco, matrícula 101944, do 2º termo do Curso de
Ciências Econômicas – Noturno, conforme consta no processo n.º 23089.030196/2015-24 foram
aprovados por unanimidade sem (0) abstenções. Em seguida, passou a analisar um caso de
trancamento especial não motivado por doença. 14. Pedido de trancamento fora do prazo do
aluno Rafael Caires Rosemberg do curso de Ciências Econômicas do Campus Osasco. O
trancamento foi solicitado fora do prazo por motivação de ordem operacional quanto aos
procedimentos acadêmicos. Conforme consta no processo nº 23089.030203/2015-98, o estudante,
matrícula 70422, do 10º termo do Curso de Ciências Econômicas – Noturno teve dificuldades com
o sistema de rematrícula alternativo implantado para a rematrícula do 2º semestre letivo. Não
havendo inscritos para o debate, a solicitação foi colocada em votação. O pedido do aluno Rafael
Caires Rosemberg do curso de Ciências Econômicas do Campus Osasco constante no processo
nº 23089.030203/2015-98 foi aprovado por unanimidade sem (0) abstenções. 15. Pedido de
regularização de matrícula do aluno José de Freitas Medina Leal do curso de Filosofia do
Campus Guarulhos. A Srª Presidente inicia o detalhamento do processo, uma vez que a
Coordenação de Curso que deveria ser chamada a detalhá-lo está ausente. A solicitação de José
Mário de Freitas Medina Leal, matrícula 50161, do 8º termo do Curso de Filosofia- Noturno,
constante do processo nº 23089.015420/2014-77, era ingressante de dois mil e oito (2008), tendo
perdido a vaga no segundo semestre letivo de dois mil e quatorze, por não ter realizado o
trancamento nem feito rematrícula. O estudante, alegando dificuldades e problemas de doença,
realizou solicitação de trancamento especial fora do prazo no final do ano de dois mil e quatorze
(2014). O processo seguira para a Comissão de Curso que havia dado parecer favorável. Com o
adiamento do primeiro semestre letivo de Guarulhos, o processo ficou parado, só tendo chegado à
Pró-Reitoria de Graduação em vinte e três de outubro de 2015 (23/10/2015). A Srª Presidente
informou ainda existir, no processo, plano de estudos considerado factível pela Comissão do Curso.
Os conselheiros questionaram se essa era a forma correta de retomar o vínculo ou se havia outra
sem ser participar de novo vestibular. Os conselheiros foram esclarecidos que, embora não fosse
uma solicitação corriqueira, estava prevista no regimento. Não havendo novas inscrições para
debate a solicitação do aluno, constante do processo nº 23089.015420/2014-77 foi aprovada por
maioria de votos com dois (2) votos contrários e nove (9) abstenções. 16. Pedido de extensão do
prazo de integralização do curso da aluna Carolina Gonçalves Ferreira Lima do curso de
Nutrição da Baixada Santista. O processo n.º 23089.010303/2015-06 referente ao pedido de
extensão do prazo de integralização do curso da estudante Carolina Gonçalves Ferreira Lima,
ingressante de dois mil e dez (2010), matrícula 62964, do 8º termo do Curso de Nutrição –
Integral, justifica a impossibilidade de conclusão do curso no prazo regular, isto é até o final de dois
mil e quinze (2015) pelas greves, por problenmas acadêmicos e problemas de ordem familiar
graves. A estudante pleiteia mais um semestre para que possa concluir as três UCs faltantes, sendo
duas delas estágios. A Comissão de Curso considerou factível a realização do plano de estudos
apresentado pela Alina para concluir o Curso de Nutrição, emitindo parecer favorável ao pedido da
estudante. Não havendo inscritos para o debate a solicitação constante no processo n.º
23089.010303/2015-06 foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade sem (0)
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abstenções. Esgotada a pauta e nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente agradeceu a
permanência dos presentes e, em especial, ao docente da USP convidado, Prof. Dr. Fernando
Menezes de Almeida. A Srª. Presidente encerrou a sexagésima sexta (66ª) 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 septuagésima primeira (71ª) Reunião do
Conselho de Graduação - Ordinária, realizada aos vinte dias do mês de abril de dois mil e dezesseis
(20/04/2016).
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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