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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO DA EFLCH-1 

UNIFESP. 2 

Aos dois dias do mês de março de 2020, às 09 horas, reuniu-se a Câmara de Graduação da 3 

EFLCH-Unifesp, por convocação de sua presidenta, professora Vera Jardim. Presentes: Presidente 4 

da Câmara: Vera Jardim. Representantes docentes: Alexandre Godoy (História), Ângela Brandão 5 

(História da Arte), Lúcia Rocha (Filosofia), João Kogawa (Letras Português), Marcelo Lachat 6 

(Letras Português), Leandro Pasini (Letras Espanhol), Fernando Rodrigues (Pedagogia), Uirá 7 

Garcia (Ciências Sociais), Lilian Sales (Ciências Sociais), Souzana Mizan (Letras Inglês), José 8 

Hamilton (Letras Francês), Maria Lúcia Claro (Letras Francês), Maria Eulália Ramicelli (Letras 9 

Inglês). Representante TAE: Lídia Martins. Representante do Núcleo de Apoio Pedagógico 10 

(NAP): Márcio Ribeiro. Representante do Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE): Alexandre 11 

Barbosa. Representante discente: João Batista Magalhães Prates. Justificaram ausência: Daniela 12 

Finco (NAÍ). I. Pauta: I. Informes; II. Ordem do Dia: 1. Aprovação da ata da reunião de 13 

02/12/2019. 2. Processos Discentes. 3. Posse representante discente – João Batista Magalhães 14 

Prates 4. Proposta: unificação mandatos dos representantes na Câmara – discussão, análise e 15 

submissão – definição da data das eleições para 2020. 5. Fluxo UCs Multicampi e Fluxo 16 

Transferência. 6. Definição das comissões e representantes da Câmara – datas eventos. A 17 

presidenta da Câmara de Graduação, Vera Jardim, iniciou a reunião às 09 horas e 36 minutos. 18 

Informes: Vera informou que a discussão sobre o assento da Direção Acadêmica na Câmara de 19 

Graduação, que seria discutida na reunião da Congregação de dezembro foi adiada. Sobre a 20 

aprovação dos cursos sequenciais pela Câmara, Vera disse ter recebido questionamentos sobre a 21 

aprovação sem regulamentação da Unifesp, mas argumentou no sentido de que isso não onera o 22 

curso ou os docentes. Explicou que a Congregação homologou, mas instituiu uma comissão para 23 

fazer o trabalho de verificação, mas que não entende que esse trabalho seja do docente ou da 24 

coordenação e que o sistema teria que dar conta dessa questão. Esclareceu que, em reunião com a 25 

Direção e o Apoio, decidiu-se por solicitar o sistema para fazer o registro do curso à ProGrad. 26 

Houve pedido de reunião mas foi cancelada e será reagendada. João Prates sugeriu que o próprio 27 

aluno faça o preenchimento do cumprimento da matriz do curso sequencial, tal como quando faz o 28 

preenchimento do Plano de Estudos da graduação. Lídia esclareceu que é necessário que a 29 

instituição ateste o cumprimento para emissão de certificados e outros documentos e que, salvo 30 

engano, a própria resolução que aprovou os cursos sequenciais prevê a criação de uma comissão 31 

para certificação. Vera lembrou aos coordenadores sobre o documento Orientações para 32 

Coordenadores publicado em 2016 pela ProGrad e disponibilizado novamente no drive da Câmara 33 

e que esse informe estava ligado à participação dos coordenadores no Conselho de Graduação, em 34 

que cada coordenador tem direito a voto. Convidou a todos que queiram participar do Centro de 35 

Colaboração Internacional de Educação em Saúde Baseada em Evidências e que estejam 36 

envolvidos com a formação de professores. Sobre o Censo, lembrou que os coordenadores 37 

receberam formulário para preenchimento dos dados do curso e que, em caso de dúvidas, devem 38 

entrar em contato com a ProGrad. A respeito da Avaliação de Cursos – Guia da Faculdade 39 

Quero/Estadão, Vera informou que também foi enviado formulário aos coordenadores, que 40 

disseram não ter recebido. Vera observou que irá solicitar o envio. Sobre o processo de 41 

transferência de curso, Lídia informou que solicitou inclusão de ponto de pauta para proposição de 42 

um fluxo mais completo, que contemple as etapas de matrícula, aproveitamentos de disciplinas e 43 

UCs a cursar, realizadas pela Secretaria e Apoio Pedagógico. Observou a importância de os 44 

coordenadores enviarem os dados dos transferidos ao Apoio antes da matrícula para revisão e para 45 

que o atendimento ao aluno se dê com as informações necessárias para orientá-los adequadamente. 46 

A respeito da matrícula no vestibular, Vera observou que no Conselho de Graduação, Magali disse 47 

achar que há pouca participação dos coordenadores e docentes no processo de matrícula do 48 

campus. Diante disso, propôs à Câmara pensar nas condições e termos desta participação. Márcio 49 

informou o número de vagas ocupadas até o momento, sendo 559 convocados dos quais 419 50 



      Fls. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

 

A T A  

2 

compareceram, restando ainda 311 vagas para as duas próximas chamadas. Fernando ressaltou 51 

que se candidatou ao edital para compor a banca de heteroidentificação e não foi selecionado. 52 

Sobre as vagas para refugiados, Vera observou que o processo foi finalizado, tendo recebido 170 53 

inscrições para toda a Unifesp, sendo 43 deferidos e 14 que efetivaram a matrícula. Em Guarulhos, 54 

foram 03 habilitados. Vera informou que o Regimento da Câmara foi homologado em dezembro 55 

na Congregação e em fevereiro no Conselho de Graduação e que solicitou a cópia carimbada e 56 

datada ao Conselho. Mencionou, por fim, que o curso de Pedagogia recebeu uma aluna com baixa 57 

visão e que a prof. Érica disponibilizou as Orientações Básicas em relação à acessibilidade para 58 

alunos com baixa visão para compartilhar com a Câmara. Fernando relatou problemas ocorridos 59 

no 2° semestre de 2019 com uma aluna de Pedagogia com baixa visão. Lídia ressaltou a questão 60 

relativa ao prazo de integralização do curso para esses alunos e Vera observou que esse assunto já 61 

está sendo discutido no Conselho de Graduação. Lídia deu os seguintes informes pelo Apoio 62 

Pedagógico:  a) sistema de rematrícula: solicitou à Câmara que demande à ProGrad a inserção de 63 

informações específicas para os alunos do campus  Guarulhos na página inicial do sistema de 64 

rematrícula, mais especificamente sobre o percentual de carga horária cursada (os percentuais 65 

apresentados para Guarulhos não são precisos) e sobre o número de vagas das UCs (também 66 

imprecisos); b) oferta de UCs: sugestão de oferta de pelo menos uma turma de Libras para o 67 

campus no primeiro semestre do ano para atender aos formandos; sugestão de oferta da UC 68 

Abordagens teóricas do ensino de Língua e Literatura, até resolver o gargalo criado pela criação do 69 

pré-requisito para os Estágios; ofertar a UC Tópicos em Cultura Antiga no 2° semestre de 2020, 70 

junto com Tópicos de Literatura Clássica para atender a demanda dos formandos; oferta de UCs 71 

eletivas de Pedagogia em todos os dias da semana e com maior número de vagas (atualmente são 72 

20), pois atualmente são ofertadas somente às quintas e sextas e não atendem os alunos do próprio 73 

curso; sugestão de aumento de número de vagas em eletivas, pelo menos uma por curso, para 74 

atender a demanda do campus por eletivas e domínios conexos; uma sugestão para permitir esse 75 

aumento foi retirar oferta de DCs em UCs de 1° termo; solicitação de reforço dos coordenadores 76 

dos cursos que exigem indicação de orientador de monografia e TCC para confirmação da 77 

matrícula nestas UCs; lembrete sobre a importância do lançamento de notas e frequência, 78 

sobretudo em caso de reprovação; lembrete sobre os procedimentos para comunicação a docentes 79 

sobre justificativa de ausência e regime domiciliar. O documento contendo os informes do Apoio 80 

será enviado às coordenações e anexado a esta ata. Alexandre deu informes pelo NAE sobre duas 81 

reuniões sobre a calourada, que ocorrerá entre 30/03 e 03/04, após a primeira chamada. A proposta 82 

é que, nesses dias, as aulas do vespertino se encerrem às 16h e do noturno se iniciem às 20h. 83 

Márcio solicitou aos docentes que verifiquem as listas de presença, pois há muitos alunos que não 84 

verificam o comprovante de rematrícula e frequentam as aulas sem ter o pedido deferido e não é 85 

possível incluir alunos que tenham frequentado se não houver deferimento quando da rematrícula.   86 

II. Ordem do Dia: foi proposta a alteração da ordem dos pontos, passando os processos discentes 87 

para o final da pauta, sendo aprovado. 1. Aprovação da ata da reunião de 02/12/2019: colocada 88 

em votação, a ata foi aprovada. 2. Posse representante discente – João Batista Magalhães 89 

Prates: Vera apresentou o discente João Magalhães Prates, que tomou posse como representante 90 

discente. 3. Proposta: unificação mandatos dos representantes na Câmara – discussão, 91 

análise e submissão – definição da data das eleições para 2020: Vera propôs a unificação dos 92 

mandatos atuais de Taes e discentes com publicação do próximo edital, de modo unificado, em 93 

outubro. Fernando observou que não é possível alterar o mandato cujo edital já foi feito. Vera 94 

propôs observar, no próximo edital, que a posse ocorrerá após findar o prazo do membro anterior. 95 

Colocada em votação, a proposta foi aprovada. 4. Fluxo UCs Multicampi e Fluxo 96 

Transferência: Vera relatou descompasso de informações sobre a oferta das UCs Zona Leste e 97 

que a decisão da Câmara não chegou à Secretaria Acadêmica Geral, pois entendeu que a demanda 98 

foi feita às coordenações e não à Câmara. Lídia observou que o Apoio foi copiado no e-mail 99 

enviado pela SAG apenas para conhecimento e que, por isso, escreveu à Câmara fazendo as 100 
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devidas observações para os coordenadores esclarecendo, que no caso do nosso campus, as UCs 101 

seriam consideradas domínio conexo. Vera disse que irá solicitar a criação de um fluxo para 102 

atendimento a esse tipo de demanda. Sobre o fluxo para a transferência de curso, Lídia observou 103 

que, atualmente, o fluxo para análise das transferências prioriza as informações necessárias ao 104 

deferimento/indeferimento dos candidatos, faltando ou chegando com atraso as informações 105 

necessárias ao registro do estudante (curso, termo, turno) e proposta de matrícula (para isso, é 106 

necessário indicar as UCs aproveitadas). Por isso, o Apoio solicita à Câmara o encaminhamento à 107 

ProGrad, no sentido de considerar, no fluxo para a análise das transferências, o preenchimento de 108 

uma ficha contendo os aproveitamentos deferidos pela coordenação e a indicação de UCs a cursar 109 

pelo estudante e o envio destes dados consolidados antes da data definida para matrícula. A 110 

proposta de fluxo será enviada à Câmara para discussão em reunião futura. 5. Definição das 111 

comissões e representantes da Câmara – datas eventos. 6. Processos Discentes: Vera informou 112 

que disponibilizou um quadro para distribuição dos coordenadores entre as comissões. Para o Dia 113 

Aberto, apresentou a proposta de data para 14/04 e se candidataram para a comissão os professores 114 

João Kogawa, Fernando Rodrigues e Uirá Garcia; Para representar a Câmara no Congresso 115 

Acadêmico (de 02 a 05 de junho de 2020), candidatou-se Fernando Rodrigues; para compor a 116 

Comissão do edital de Reingresso Especial, candidataram-se Lúcia Rocha e Lídia Martins, além da 117 

presidente da Câmara. Colocadas em votação, as comissões foram aprovadas. 6. Processos 118 

Discentes: foram analisados os seguintes processos discentes:   119 

23089.015337/2019-11 78480 
Ciências 

Sociais 

Natasha Alves dos 

Santos 

Ampliação do prazo de 

integralização do curso 
Deferido 

23089.015328/2019-11 136409 
Ciências 

Sociais 

Gabriella dos Santos 

Novais 

Trancamento especial de 

matrícula 
Deferido 

23089.015015/2020-05 56848 
Ciências 

Sociais 
Carlos Alberto da Silva Reversão de perda de vaga Indeferido 

23089.015329/2019-66 123030 
Ciências 

Sociais 

Nelson Oséias Leal 

Júnior 

Trancamento especial de 

matrícula 
Deferido 

23089.015006/2020-14 142959 Filosofia 
Thallita Carvalho 

Tavares Oliveira 
Reversão de perda de vaga Deferido 

23089.015345/2019-59 93263 Filosofia 
Gleica Arielly Macedo 

Pessoa 

Trancamento especial de 

matrícula 
Deferido 

23089.015023/2020-43 76535 História Gabriela Santos Pereira 
Ampliação do prazo de 

integralização do curso 
Deferido 

23089.015017/2020-96 76572 História 
Glauber Martins 

Moutinho 

Ampliação do prazo de 

integralização do curso 
Deferido 

23089.015007/2020-51 104278 História 
Lucas de Oliveira 

Marques 

Trancamento especial de 

matrícula 
Deferido 

23089.015342/2019-15 76502 História 
Amanda Leisa Martins 

da Silva 

Ampliação do prazo de 

integralização do curso 
Deferido 

23089.015344/2019-12 18980 
Letras 

Francês 
Yuna Sabrina Hipólito 

Trancamento especial de 

matrícula 
Deferido 

23089.015338/2019-57 124191 
Letras 

Espanhol 

Sueli Marques dos 

Santos 
Reversão de perda de vaga Deferido 

23089.015357/2019-83 77505 
Letras 

Espanhol 

Denise Jesus Menezes 

dos Santos 

Ampliação do prazo de 

integralização do curso 
Deferido 

23089.015336/2019-68 121077 
Letras 

Espanhol 
Jaqueline Oliveira Silva 

Trancamento especial de 

matrícula 
Deferido 

Nada mais havendo a acrescentar, eu, Lídia Martins, lavrei a presente ata. Guarulhos, 12 de março 120 

de 2020.  121 


