UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

AT A DE REUNIÃO
Ao quarto dia do mês de julho 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. Participantes: Presidente da Câmara: Fernando Rodrigues de Oliveira.
Representantes docentes: Cliﬀord Andrews (História), Edilene Toledo (História), Márcia Fernandes
(História), Breno Andrade Zuppolini (Filosoﬁa), Lilian San ago (Filosoﬁa), Márcia Aguiar (Letras –
Português/Francês), Maria Lúcia Dias Mendes (Letras – Português/Francês), Márcio Hollosi (Letras –
Português), Lavínia Silvares (Letras – Português/Inglês); Edna Mar ns (Pedagogia), Daniel Vasquez
(Ciências Sociais/Bacharelado); Elaine Dias (História da Arte); Leonardo G andolﬁ (Letras –
Português/Espanhol). Representante do Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP): Andreza Avelois, Lídia
Mar ns. Representante Discente: Carlos Alberto da Silva. Representante do Núcleo de Apoio ao
Estudante (NAE): Matheus Ferreira.Jus ﬁca va de ausência : Caio Ba sta, G reice de Nóbrega e
Sousa (Letras – Português/Espanhol), Maria Eugênia Ba sta (Letras - Português/Inglês).Pauta.
Inf ormes: 1 - Congresso Acadêmico; 2 - Reunião sobre ABI e editais Prograd/EFLCH; 3 –
Jubilamentos; 4 - Informes de membros da CamG rad.O rdem do dia: 1 - Aprovação das atas de
dezembro, janeiro, fevereiro, março, maio e junho; 2 - Alteração do PPC de Ciências Sociais L/B; 3 Homologação da nova coordenação do curso de História L/B; 4 - Homologação do resultado das
eleições para representantes discentes na CamG rad; 5 - Prorrogação do Edital para eleição de
representante TAE na CamG rad; 6 - UCs mul campi; 7 - Edital de Reingresso Especial; 8 Homologação dos quadros de aulas, planos de ensino e ensalamento 2º. sem/2022; 9 Homologação dos representantes do NAE e NAI na CamG rad;10 - 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. Fernando iniciou a reunião com a apresentação dos informes:
1 – Congresso acadêmico: Fernando iniciou a reunião, explicando que a organização do congresso,
sobretudo das sessões de debate, foi bastante trabalhosa, mas que o saldo foi posi vo dentro dos
limites que existe no modelo atual de realização do evento. Fernando também explicou que
algumas sessões veram problemas na gestão do tempo, mas que algumas situações escapam ao
comitê local, pois tem a ver com o modo como os debatedores conduzem a sessão (mesmo
havendo diversos materiais de orientação. Fernando também parabenizou e agradeceu o professor
Daniel, a professora Maria Eugênia e a professora Lucila pela organização de uma mesa sobre o
ensino remoto na EFLCH. Daniel aproveitou para comentar que estão realizando uma nova coleta de
dados, por meio de um ques onário, para compreender a impressão dos estudantes sobre o
retorno presencial. Solicitou a ajuda das coordenações na divulgação dos ques onários, para que
possam veriﬁcar como os estudantes estão vivenciando o retorno presencial. 2 - Reunião sobre
AB I e editais Prograd/EF LC H: Sobre o segundo informe, Fernando explicou que foi realizada uma
reunião entre a Câmara e a Prograd para discu r os problemas vivenciados na execução dos úl mos
editais de escolha de grau. Como esse edital ocorre em concomitância com a transferência de
curso, por vezes, o estudante é classiﬁcado num grau, considerando turno de matrícula, mas pede
transferência para outro turno, gerando problemas com relação à oferta de vagas. Para solucionar
esse problema, o único recurso seria impedir estudantes do 4º termo de par cipar do edital,
porém, isso poderia gerar problemas jurídicos para os cursos. A S AG e o setor de Mobilidade
ﬁcaram de avaliar melhor o cenário e propor possíveis alterna vas para evitar os problemas de
editais sobrepostos ao edital de ABI. Também nessa reunião, embora não fosse a pauta, a Prograd
ponderou que será importante dialogar sobre a implantação da ABI na Unifesp, de modo veriﬁcar os
pontos posi vos e nega vos dessas mudanças. Breno ponderou que, de fato, o impedimento de
estudantes do 4º termo par cipar do edital de transferência de turno parece ser a solução mais
simples, até porque a escolha de grau conﬁgura um po de ingresso. Por isso, ele sugeriu consultar a
procuradoria. 3 – Jubilamentos. Fernando relembrou que as coordenações receberam um
processo S EI com relação de estudantes que estão em processo de jubilamento. Explicou que as
coordenações podem contatar esses estudantes, para orientá-los caso tenham interesse em
concluir o curso, revertendo a situação de jubilamento. 4 - Inf ormes de membros da CamGrad.
Andreza explicou sobre os jubilamentos que o Apoio Pedagógico fez uma análise individual de cada
estudante, para ver a situação de cada um. Explicou, ainda, que se as coordenações quiserem ter
acesso a essa triagem, basta solicitar para o Apoio Pedagógico. Edna sugeriu que em momentos
futuros poderia ser organizada uma orientação cole va sobre a vidades complementares, pois
muitos estudantes ainda têm diﬁculdade e apresentam a documentação de forma inadequada.
Fernando endossou a proposta, só alertou que talvez a reunião precisa ser por curso, pois as regras
são diferentes em cada um. Davisson comentou que a Ciências Sociais fez essa reunião sugerida por
Edna e o resultado foi muito posi vo. Andreza também informou que o Apoio fez dois encontros
virtuais para orientar os estudantes sobre as a vidades complementares. Findados os informes,
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Fernando deu início à ordem do dia: 1 - Aprovação das atas de dezembro, janeiro, f evereiro,
março, maio e junho. Fernando explicou que a Câmara ainda permanece sem designação de
secretária, por isso as atas con nuam tendo de ser elaboradas pela presidência. Após a explicação,
Fernando consultou se havia alguma alteração ou correção a ser feita. Breno pediu uma pequena
revisão na ata referente ao mês de junho, na parte que consta a explicação sobre as mudanças no
PPC de Filosoﬁa L/B. Breno enviou a sugestão de redação, para alteração na ata. A professora Lilian
também solicitou a inclusão da sua jus ﬁca va de ausência na ata referente ao mês de dezembro.
Não havendo mais indicações de correção, Fernando colocou as atas em regime de votação, em
bloco, tendo as atas sido aprovadas com abstenção do professor Cliﬀord. 2 - Alteração do PPC de
Ciências Sociais L/B .Fernando explicou que o PPC de Ciências Sociais é o úl mo que passou por
reformulação, para se adequar às normativas sobre curricularização da extensão. Fernando convidou
os professores Davisson e Daniel para apresentarem as mudanças que o curso de Ciências Sociais
efetuou em seu PPC. Daniel explicou que o curso aproveitou a reforma do PPC para atender a
curricularização para também readequar outros aspectos da matriz curricular dos cursos de Ciências
Sociais Licenciatura Bacharelado. Daniel destacou as seguintes mudanças: a curricularização da
extensão se dará com 70h na UC Métodos quan ta vos, 70h na UC Pesquisa V, 70h na UC Pesquisa
VI e a criação da UC Prá cas de Extensão em Ciências Sociais (6º termo); redistribuição do número
de vagas pós-ABI, com ampliação de vagas no Bacharelado (30 vagas para cada grau); alteração da
carga horária das UCs ﬁxas de 60 para 75h; mudança da UC Economia (ﬁxa) e da UC Leitura e Escrita
(ﬁxa) em ele vas; Domínios Conexos poderão ser cumpridos em UCs ele vas do próprio curso;
redução de 14 para 11 UCs ele vas e DCs no Bacharelado. Davisson explicou também que o esforço
foi tornar o curso um pouco mais suave, sobretudo na sua fase ﬁnal de conclusão. Com isso, houve a
redução de um semestre para a Licenciatura. O representante discente, Carlos, perguntou sobre a
razão para transformar a UC de Economia em ele va, pois, como estudante do curso, entendia que
essa UC nha um papel importante na formação dos cien stas sociais. Breno também consultou se
houve alguma razão especíﬁca para permi r que os Domínios Conexos sejam cumpridos
internamente ao curso. Daniel explicou que o propósito em permi r que os DCs sejam cumpridos no
próprio curso foi facilitar a integralização dos cursos. Também reforçou que a Ciências Sociais
também irá manter suas UCs abertas para DC. Em relação à UC de Economia, Davisson explicou que
os professores responsáveis por elas estão em vias de aposentadoria e o curso não terá como repor
as vagas. Não havendo mais dúvidas, o novo PPC de Ciências Sociais L/B foi posto em regime de
votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Fernando parabenizou a coordenação pelo
trabalho. 3 - Homologação da nova coordenação do curso de História L/B . Fernando explicou
que o curso de História elegeu uma nova coordenação, passando a assumir essa função as
professoras Márcia G omes Fernandes e Edilene Toledo. Fernando parabenizou as professoras pela
eleição e aproveitou para agradecer Cliﬀord e Fabiano pelo trabalho realizado nos dois úl mos dois
anos. Cliﬀord agradeceu todo apoio recebido da Câmara e também parabenizou Edilene e Márcia.
Edilene também agradeceu a acolhida e o trabalho de Cliﬀord e Fabiano. Não havendo mais
manifestações, Fernando colocou em regime de votação a homologação da nova coordenação do
curso de História, a qual foi aprovada por unanimidade. 4 - Homologação do resultado das
eleições para representantes discentes na CamGrad. Fernando explicou que não foram
recebidas inscrições para eleições de representantes TAEs, por isso, a homologação é do resultado
apenas do resultado das eleições para representantes discentes. A Câmara tem 4 vagas, duas para
tulares e duas para suplentes, correspondentes aos turnos vesper no e noturno. Foram inscritos 3
estudantes, um para o turno vesper no e dois para o turno noturno. Com a eleição, foram eleitos:
Carlos Alberto como tular para o turno vesper no, T iago Lucena como tular para o turno noturno,
Raphael Rangel como suplente para o turno noturno. Fernando aproveitou para agradecer Priscilla,
que encerrou sua par cipação na Câmara. Carlos agradeceu a todos e informou que irá se esforçar
para par cipar ao máximo das reuniões. Após as manifestações, o resultado das eleições de
representantes discentes foi homologado por unanimidade. 5 - Prorrogação do Edital para
eleição de representante TAE na CamGrad. Fernando explicou que como não foram feitas
inscrições para a eleição de representantes TAEs, a comissão propôs a prorrogação. Não havendo
nenhuma dúvida ou sugestão, a prorrogação do edital de eleição para representes TAEs foi
colocado em regime de votação, com aprovação por unanimidade. 6 - U Cs mul campi. Fernando
explicou que cada campus pode ofertar até duas UCs no formato UCMP, porém, não pode ser uma
UC ﬁxa ou já ofertada. Em consulta às coordenações, não houve manifestação de interesse de
oferta por parte de nenhum curso. Daniel comentou sobre a importância de um levantamento de
demanda e de a deﬁnição dessas UCs de modo mais ampliado, para pensar interesses que
envolvem as diferentes áreas contempladas pela Universidade. Cliﬀord também destacou a
importância da EFLCH na oferta de UCs mul campi, mas entende que seria preciso repesar a oferta
presencial das UCs, pois isso inviabiliza uma maior par cipação de estudantes de outras unidades
universitárias. Fernando explicou que a ideia da UC mul campi é possibilitar a vivência em outro
campus, por isso são presenciais. Além disso, relembrou que os cursos são presenciais, portanto, não
há amparo legal para oferta de UCs de forma remota. Edna manifestou preocupação com essa
prá ca que tem se tornado recorrente, de transpor as aulas presenciais para a vidades remotas,
como se o valor forma vo fosse o mesmo. Leila aproveitou a discussão para comentar sobre um
documento produzido pela Comissão de Curso de Letras, sobre a importância de a Direção
Acadêmica da EFLCH produzir uma nota explica va sobre a natureza presencial dos cursos. Fernando
informou que pedirá inclusão desse ponto na pauta, propondo o seguinte encaminhamento: enviar
a carta para a Direção como manifestação do curso de Letras, com apoio de outros cursos que
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quiserem endossar a proposta. Daniel também destacou a importância de as coordenações e a
Câmara enfrentar esse tema da transposição das aulas presenciais em a vidades remotas. Destacou
que não é mais possível ﬁngir que isso não está ocorrendo e é preciso ampliar esse debate, até
para regulamentação e organização do cenário da graduação. 7 - Edital de Reingresso Especial.
Fernando explicou que é preciso publicar o edital de Reingresso especial para o 2º semestre de
2022. Como o processo precisa se encerrar antes do período de rematrícula, o cronograma
pensado foi mais justo para tornar possível o edital. Fernando relembrou que o edital de reingresso
especial conta com uma matriz especíﬁca para os estudantes que eventualmente sejam aprovados.
Andreza também destacou que os cursos que estão alterando suas matrizes curriculares precisarão
rever as matrizes de reingresso. Após essas observações, não havendo nenhuma sugestão de
alteração, o edital foi aprovado por unanimidade. 8 - Homologação dos quadros de aulas,
planos de ensino e ensalamento 2º. sem/2022. Fernando explicou que na úl ma reunião os
quadros e ensalamento foram aprovados, porém, havia pendência do curso de História, que não
nha disponibilizado o quadro. Com isso, houve um ajuste no número de vagas das UCs G rego e
La m, o que permi u a realização do ensalamento dentro dos limites de espaço que a EFLCH tem.
Como houve essa alteração, os quadros e planos de ensino precisam ser homologados novamente.
Não havendo nenhuma manifestação ou apontamentos de alteração, os quadros de aulas, planos
de ensino e ensalamento foi homologado por unanimidade. 9 - Homologação dos
representantes do NAE e NAI na CamGrad.Fernando explicou que, conforme prevê o regimento
da Câmara, a vigência do mandato dos representantes do NAE e NAI na CamG rad é de um ano, por
isso, esses Núcleos manifestaram-se sobre seus novos representantes. O NAE indicou a manutenção
dos servidores Matheus e Mariana como representantes do setor; o NAI indicou como nova
representante a servidora Simone Caldeira. Fernando agradeceu as indicações e, em regime de
votação, as novas representações do NAE e NAI na CamG rad forma homologadas por unanimidade.
10 - Processos discentes. Fernando informou que a Câmara havia recebido um processo do curso
de Pedagogia e dois processos do curso de Ciências Sociais. Fernando pediu para Edna apresentar o
processo do curso de Pedagogia. Edna explicou que se trata de um processo de reversão de perda
de vaga da estudante com RA 1497838. Conforme consta na jus ﬁca va apresentada pela
estudante, ela passou por um quadro de saúde mental, por isso a comissão de curso de Pedagogia
foi favorável ao deferimento da reversão de perda de vaga da estudante. Não havendo dúvidas ou
ques onamentos, em regime de votação, aprovou-se por unanimidade a reversão de perda de
vaga da estudante com RA 1497838. Sobre os processos do curso de Ciências Sociais, como
Davisson precisou se re rar da reunião, Fernando fez a apresentação. O primeiro processo trata de
um pedido de trancamento especial da estudante com RA 140330, por mo vos médicos. A
comissão de Curso de Ciências Sociais foi favorável ou pedido. Não havendo dúvidas ou
ques onamentos, em regime de votação, aprovou-se por unanimidade o trancamento especial da
estudante com RA 140330. O segundo processo do curso de Ciências Sociais, da estudante com RA
136418, também compreende pedido de trancamento especial por mo vos de saúde. A comissão
de Curso de Ciências Sociais também se manifestou favorável ao Pedido. Não havendo dúvidas ou
ques onamentos, em regime de votação, aprovou-se por unanimidade o trancamento especial da
estudante com RA 136418. Além desses processos, Fernando explicou que a Câmara recebeu um
processo discente, do estudante Carlos Alberto, como recurso interposto à decisão de
indeferimento da Comissão de Curso de Ciências Sociais, sobre pedido de aproveitamento de
estudos em percentual acima dos 50% permi dos pelo Regimento Interno da Prograd. Fernando
explicou que o estudante Carlos é egresso do curso de Ciências Sociais – Bacharelado e reingressou
no curso, via Sisu, para obter a formação no grau Licenciatura. Como o ingresso não se deu via
Reingresso Especial, o entendimento dos setores acadêmicos e da Comissão de Curso de Ciências
Sociais é que o aproveitamento de estudos está limitado aos 50% permi dos pelo Regimento
Interno da Prograd. Por essa razão, quando o pedido da aproveitamento de estudos foi
apresentado pelo estudante, foi indeferido. Embora a coordenação do curso compreenda que não
faz sen do o estudante ter que cursar novamente UCs que já cursou e foi aprovado, há um limitador
norma vo nesse caso. Como o estudante Carlos integra o colegiado da Câmara, Fernando consultou
se ele gostaria de se manifestar. Carlos explicou que tem um entendimento diferente desse com
relação ao Regimento Interno da Prograd, tendo mencionado discussões que constam registradas
em atas do Conselho de G raduação, sobre esse limitador de 50% não se aplicar a egressos da
própria Unifesp. Fernando explicou que, de fato, os regimentos da Universidade precisam ser
revistos, inclusive para evitar situações como essa, que obriga um estudante a cursar duas vezes uma
mesma UC. Fernando também explicou que a Câmara não tem autonomia para descumprir o que
está previsto no Regimento da Prograd, por isso, o procedimento precisa ser avaliado pela PróReitora ou pelo Conselho, mas, para isso, a Câmara e a comissão de curso precisam se manifestar
antes. Diante do cenário, Fernando propôs a votação sobre o processo do discente Carlos nos
seguintes termos: favoráveis ao deferimento do recurso apresentado pelo estudante; contrários o
deferimento do recurso; abstenção. Por meio de enquete, o resultado da votação foi os seguintes:
6 votos contrários ao recurso, 1 voto favorável ao recurso e 4 abstenções. Com isso, o recurso
apresentado pelo estudante foi indeferido. Fernando explicou que a orientação é que Carlos
recorra ao Conselho de G raduação, pois essa instância tem autonomia para tomar uma decisão
diferente, em face do Regimento Interno da Prograd. Não havendo mais processos discentes,
Fernando solicitou a inclusão de um ponto de pauta, qual seja: carta da Comissão de Curso de Letras
para a Direção Acadêmica, sobre a natureza presencial dos cursos da EFLCH. Fernando explicou que
a professora Leila redigiu uma carta, solicitando que a Câmara peça para a Direção emi r uma nota
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explica va sobre a natureza presencial dos cursos, de modo a orientar e esclarecer toda a
comunidade da EFLCH (discentes e docentes). Embora a carta seja uma proposição da professora
Leila, endossada pela Comissão de Curso de Letras, a ideia é que ela seja enviada para a Direção
com apoio dos demais da EFLCH. Por isso, Fernando sugeriu o seguinte encaminhamento: enviar a
carta para todas as coordenações poderem ler e, em seguida indicar apoio à proposta.
Independentemente do resultado, Fernando explicou que a carta será enviada para a Direção,
podendo ser apenas como manifestação do curso de Letras ou como manifestação desse curso e
dos demais que indicarem apoio à proposição. Todos os presentes concordaram com a proposta,
então Fernando estabeleceu como limite para as manifestações o dia 09/07/2022. Nada mais
havendo a acrescentar, eu, Fernando Rodrigues de Oliveira, lavrei a presente ata. G uarulhos, 04 de
julho de 2022.
Documento assinado eletronicamente por Fernando Rodrigues de Oliveira, President e da
Câmara, em 03/08/2022, às 11:07, 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 03/08/2022, às 11:28, 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 Marcio Hollosi, Coordenador(a), em
03/08/2022, às 12:23, 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 04/08/2022, às 08:58, 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 Márcia G omes Fernandes, Docent e, em
04/08/2022, às 16:03, 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 Edilene T eresinha T oledo, Coordenador(a), em
04/08/2022, às 17:10, 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
04/08/2022, às 17:11, 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 Daniel Arias Vazquez, Coordenador(a), em
15/08/2022, às 15:06, 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
17/08/2022, às 08:54, 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
1221505 e o código CRC 5D7E665C.
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