UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

AT A DE REUNIÃO
AT A DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO DA EFLCH-UNIFESP.
Ao segundo dia do mês de maio de 2022, às 8 horas e 30 minutos, reuniu-se em plataforma virtual a
Câmara de G raduação da EFLCH-Unifesp, por convocação de seu presidente, professor Fernando
Rodrigues de Oliveira. Par cipantes: Presidente da Câmara: Fernando Rodrigues de Oliveira.
Representantes docentes: Breno Andrade Zuppolini (Filosoﬁa), Lilian San ago (Filosoﬁa), Elaine
Cris ana Dias (História da Arte), G reice de Nóbrega e Sousa (Letras – Português/Espanhol), Márcia
Aguiar (Letras – Português/Francês), Maria Lúcia Dias Mendes (Letras – Português/Francês), Leila Costa
(Letras – Português), Maria Eugênia Ba sta (Letras – Português/Inglês), Lavínia Silvares (Letras –
Português/Inglês); Edna Mar ns (Pedagogia), Daniel Vasquez (Ciências Sociais/Bacharelado); Davisson
Charles Souza (Ciências Sociais/ Licenciatura). Representante do Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP):
Andreza Avelois; Lídia Mar ns. Representante do Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE): Matheus
Ferreira Bastos (NAE). Representante do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI): Elias Paulino Cunha
Junior. Representante TAE: Caio Ba sta. Jus ﬁca va de ausência: Pauta: I - Informes: 1- Solicitações
de trocas de sala e reparo de equipamentos; 2- Ajustes de matrícula e cursos sequenciais; 3 Congresso acadêmico; 4- Informes dos representantes da Câmara de G raduação. II - Ordem do dia:
1- Vagas para o programa PEC-G ; 2- Reformulação do PPC curso de Pedagogia; 3- Coordenação do
Fórum de Licenciatura; 4- Edital para Eleição de representantes TAE e discente; 5- Processos
discentes. O presidente da Câmara, Fernando Oliveira, iniciou a reunião às 9h, quando, em segunda
chamada, a reunião pôde se iniciar com qualquer quórum. I. Informes: 1 – Solicitação de trocas de
sala e reparo de equipamentos: Fernando informou que a Câmara recebeu alguns relatos de salas
de aulas com equipamentos com avaria e repassou a situação para a Direção Acadêmica. O diretor
Acadêmico, professor Bruno, relatou que nessas situações, quando há possibilidade de troca de
sala, tem feito autorização. Complementou que todos os equipamentos formam testados antes do
início das aulas, porém, muitos deles apresentaram problemas conforme o uso se intensiﬁcou com o
retorno presencial. Após alguns relatos, especialmente da coordenação de História da Arte e
Filosoﬁa, ﬁcou acordado que as coordenações iriam fazer um levantamento sobre problemas com
equipamentos, para que a Direção pudesse ser comunicada a tomar providências. 2. Ajustes de
matrículas e cursos sequenciais: Fernando explicou que ao término do período de rematrículas, a
par r do contato de uma estudante do curso de Letras com a coordenação da área de Espanhol,
informou que não havia conseguido matricular-se numa UC obrigatória para conclusão do curso
sequencial em Estudos Hispânicos. Explicou, ainda, que essa situação se deu por duas razões: a
referida UC integra a matriz curricular do curso de História, como UC obrigatória para ingressantes,
por isso, a estudante, por ser do curso de Letras, não nha prioridade na matrícula, pois todas as 60
vagas estavam reservadas para os ingressantes 2022; também o curso de História, ao reformular o
PPC em 2021, deliberou por não permi r domínio conexo em UCs do 1º e 2º termo. Fernando
explicou sobre essa segunda questão, que o curso de História já havia tomado as providências para
atualização da matriz, permi ndo DC nas UCs rela vas aos cursos sequenciais. Fernando também
aproveitou para informar sobre a regularização de matrícula. Como ocorre todo semestre, na
primeira semana de aulas, estudantes concluintes que eventualmente não tenham conseguido vaga
em UC necessária para integralização do curso, é possível fazer essa regularização. O Apoio
Pedagógico divulga orientações para isso, portanto, estudantes concluintes não ﬁcam prejudicados,
caso não tenha sido possível a matrícula em alguma UC obrigatória para integralização do curso. 3.
Congresso Acadêmico: Fernando que dia 02/05 era a úl ma data para inscrição no congresso, por
isso, quem tem projeto de monitoria ou IC precisa se inscrever, pois a par cipação é obrigatória.
Fernando também explicou que a mesa proposta pela Câmara, pelo professor Daniel, será
organizada em ar culação com outra mesa, pois trata de questões mais internas à EFLCH. 4. Informe
de representantes da Câmara: Fernando, como suplente na Comissão de Monitoria, informou que o
edital para 2022-2023 foi prorrogado. Quem desejar solicitar bolsa de monitoria, ainda é possível.
Andreza fez alguns lembretes sobre o calendário: a par r de 02/05, o NAP receberá os
comprovantes de a vidades complementares e também indicações de possíveis formandos; até
06/06 – exclusão de UC; até 20/05, trancamento do semestre. Fernando alertou as coordenações
que na próxima reunião da Câmara, em junho, será necessário já aprovar o planejamento
acadêmico do 2º semestre. Então, é necessário que as coordenações já se organizem para
elaboração dos quadros de aulas e recebimento dos planos de ensino. Como úl mo informe,
Matheus agradeceu às coordenações e à Câmara pela organização da Calourada. Matheus também
explicou sobre o projeto “ Testemunho de volta”, que tem como obje vo promover a saúde mental
por meio da escrita livre e produzir uma memória cole va desse momento de retomada. Ordem do
Dia: 1. Vagas para o Programa PEC-G : Fernando explicou que o Programa PEC-G é uma proposta do
Ministério das Relações Exteriores, para recebimento de estudantes estrangeiros em universidades
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Ministério das Relações Exteriores, para recebimento de estudantes estrangeiros em universidades
públicas brasileiras. O programa só pode ser ofertado em cursos do turno vespertino. Cada curso fez
indicação prévia do número de vagas que pretende ofertar. São essas vagas: Filosoﬁa 05; História
03; Letras – Português 02; Letras – Português/Inglês 02; Letras – Português/Francês 02; Letras –
Português/Espanhol 02; Pedagogia 05. Como o curso de Ciências Sociais não nha feito a indicação
prévia, os coordenadores, Davisson e Daniel, pediram a inclusão de 5 vagas para o curso. Após a
apresentação das informações e esclarecimentos, em regime de votação, foram aprovadas por
unanimidade as indicações de vagas conforme descritas acima. A presidência da Câmara que irá
encaminhar para a Prograd a indicação das vagas. 2. Reformulação do PPC de Pedagogia: Fernando
explicou que o curso de Pedagogia apresentou proposta de reformulação do PPC, para atender à
legislação sobre curricularização da extensão. Fernando passou a palavra para a professora Edna,
coordenadora do curso, para que ela pudesse apresentar as reformulações feitas no PPC. Edna
explicou que optaram por curricularizar a extensão nas UC de Residência Pedagógica, que totalizam
400h na matriz curricular e já está vinculada a um projeto de extensão, e na UC Prá cas Pedagógicas
e Pesquisa I e II, ofertadas no 1º e 2º termos do curso, que também apresentam um caráter de
pesquisa e extensão. Além disso, o NDE do curso de Pedagogia realizou a divisão da UC
Fundamentos Teórico-prá cos do ensino de Artes, que totalizava 75h, em duas UCs de 40h:
Fundamentos Teórico-práticos do ensino de Artes Visuais e Fundamentos Teórico-práticos do ensino
de Música. Após a apresentação da coordenação curso de Pedagogia, Fernando abriu espaço para
dúvidas ou apontamentos. Não havendo nenhum comentário, o novo PPC do curso de Pedagogia foi
colocado em regime de votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Após a apresentação do
PPC de Pedagogia, a pedido da coordenação dos cursos de Letras, Fernando solicitou a inclusão do
ponto de pauta, para avaliação da reformulação do PPC do referido curso. Após aprovação do
colegiado da Câmara, o ponto foi incluído. 3. Reformulação do PPC de Letras: Fernando explicou
também que os cursos de Letras realizaram a reformulação de seus respec vos PPCs em função da
legislação sobre curricularização da extensão. Fernando passou a palavra para a professora Maria
Eugênia, que explicou as mudanças que foram efetuadas nos PPCs dos cursos de Letras: atualização
da ementa e bibliograﬁas de algumas UCs; atendimento da Polí ca “Maria Carolina de Jesus”, com
inclusão de bibliograﬁa especíﬁca nas ementas; criação de novas UCs, em subs tuição a outras, com
as devidas equivalências; e criação de um regulamento sobre a curricularização da extensão nos
cursos de Letras, de modo que seja garan do o mínimo de 10%. A professora G reice explicou que
optaram por criar esse regulamento como forma de facilitar eventuais revisões do PPC no futuro,
dando maior flexibilidade para os estudantes. Após a apresentação das coordenações dos cursos de
Letras, Fernando abriu espaço para dúvidas ou apontamentos. Não havendo nenhum comentário, o
novo PPC dos cursos de Letras Português (L/B), Letras Português-Inglês (L/B), Letras PortuguêsEspanhol (B/L) e Letras Português-Francês (B/L) foram colocados em regime de votação, tendo sido
aprovados por unanimidade. 4. Coordenação do Fórum de Licenciatura: Fernando explicou que o
Fórum de Licenciatura permanece sem coordenação e consultou se algum membro da Câmara teria
interesse em assumir essa função. A professora G reice explicou que o professor José Hamilton, do
Departamento de Letras, se dispôs a coordenar, mas seria interessante que outros colegas também
pudessem passar por essa experiência. A professora Lilian San ago, coordenadora do curso de
Filosoﬁa-Licenciatura também se dispôs a colaborar, mas como vice-coordenadora. A par r das
manifestações, Fernando propôs que as coordenações avaliassem outras possíveis indicações, de
modo que, não havendo nenhuma indicação até a próxima reunião, poderiam encaminhar os
nomes dos professores José Hamilton e Lilian San ago como novos coordenadores do Fórum de
Licenciatura. Em regime de votação, a proposta de encaminhamento foi aprovada por unanimidade.
5. Edital para Eleições de representantes TAE e Discentes: Fernando explicou que o Edital foi
elaborado seguindo o modelo do ano anterior, com processo todo informa zado. Fernando
também explicou que a comissão optou por receber as inscrições por formulário, pois no ano
anterior a recepção por e-mail gerou problemas. O edital para as eleições de representantes foi
apresentado, com detalhamento das datas do processo eleitoral. Não havendo dúvidas ou
sugestões, o edital foi posto em votação, com aprovação por unanimidade. 6. Processos discentes:
Fernando explicou que a Câmara recebeu um processo discente do curso de Pedagogia, que
precisou ser aprovado ad referendum. Trata-se de um processo de reversão de perda de vagas
122299, ingressante em 2017 no curso de Pedagogia. O estudante fez o pedido de trancamento no
1º semestre de 2021 e não fez o pedido no 2º semestre de 2021. Como o estudante precisava
incluir matrícula para não perder o semestre, foi feita a aprovação ad referendum. Após votação, o
pedido de reversão de perda de vagas foi homologado por unanimidade. O professor Davisson
apresentou dois processos de reversão de perda de vagas dos estudantes com RA: 142820 e
141878. Davisson explicou que os estudantes jus ﬁcaram que esqueceram de fazer o pedido de
trancamento dentro dos prazos regimentais. Colocados os dois processos em regime de votação,
foram aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a acrescentar, eu, Fernando Rodrigues de
Oliveira, lavrei a presente ata. Guarulhos, 02 de maio de 2022.
Documento assinado eletronicamente por Edna Mart ins, Coordenador(a), em 05/07/2022,
às 18:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Fernando Rodrigues de Oliveira, Docent e, em
05/07/2022, às 18:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Davisson Charles Cangussu de Souza,
Coordenador(a), em 05/07/2022, às 21:02, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Mat heus Ferreira G uimaraes Bast os,
PSICÓLOG O ÁREA, em 05/07/2022, às 21:54, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcia Valeria Mart inez de Aguiar,
Coordenador(a), em 05/07/2022, às 21:56, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Lilian Sant iago, Coordenador(a), em
06/07/2022, às 20:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Breno Andrade Z uppolini, Coordenador(a), em
09/07/2022, às 10:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Lavinia Silvares Fiorussi, Coordenador(a), em
16/07/2022, às 10:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por G reice de Nobrega e Sousa, Coordenador(a), em
20/07/2022, às 09:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Maria Eugenia Bat ist a, Coordenador(a), em
20/07/2022, às 10:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Leonardo G arcia Sant os G andolf i,
Coordenador(a), em 20/07/2022, às 10:31, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Maria Lucia Dias Mendes, Coordenador(a), em
20/07/2022, às 10:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Elaine Crist ina Dias, Coordenador(a), em
01/08/2022, às 11:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Caio Bat ist a da Silva, T écnico de Assunt os
Educacionais, em 19/08/2022, às 17:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço:
"https://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador
1182471 e o código CRC DD1211BA.
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