UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

AT A DE REUNIÃO
AT A DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO DA EFLCH-UNIFESP.
Ao sexto dia do mês de dezembro de 2021, 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), Márcia Aguiar (Letras –
Português/Francês), Maria Lúcia Dias Mendes (Letras – Português/Francês), Lavínia Silvares (Letras –
Português/Inglês); Leonardo G andolﬁ (Letras – Português/Espanhol); Edna Mar ns (Pedagogia),
Renata Marcílio Cândido (Pedagogia); Daniel Vasquez (Ciências Sociais/Bacharelado); Elaine Dias
(História da Arte); Fabiano Fernandes (História). Leonardo G andolﬁ (Letras – Português/Espanhol).
Representante do Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP): Andreza Avelois; Lidia Mar ns. Representante
TAE: Caio Ba sta. Representante Discente: Priscilla Carneiro. Representante do Núcleo de Apoio ao
Estudante (NAE): Matheus Ferreira. Representante do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI): Elias
Paulino Junior. Convidadas: Ana Maria Bertolino; Michele Freitas. Jus ﬁca va de ausência: G reice de
Nóbrega e Sousa (Letras – Português/Espanhol). Lilian San ago (Filosoﬁa). Pauta: I. Informes:1 - Boasvindas à nova coordenação dos cursos de Ciências Sociais; 2 - Interposição de recursos - Edital ABI; 3
- Regularização de situação discente no ENADE; 4 - Prazos para submissão de PPCs para CPAP em
2022; 5 - Novo regulamento e novos ﬂuxos para Estágio; 6 - Informes de integrantes e
representantes da Câmara de G raduação. II. Ordem do dia: 1. Aprovação da Ata reunião de
outubro/2021 e da Ata da reunião de novembro/2021; 2. Edital de Reingresso Especial 2022; 3.
Quadros de aulas 2022 e Ensalamento; 4. 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 - Boas-vindas à
nova coordenação dos cursos de Ciências Sociais: Conforme processo eleitoral organizado pelo
departamento de Ciências Sociais, Fernando explicou que o curso de Ciências Sociais passa a ter
uma nova coordenação. Sendo assim, deu boas-vindas aos professores Daniel Vazquez e Davisson
Souza, que assumem, respec vamente, a coordenação do Curso de Ciências Sociais-Bacharelado e
Ciências Sociais-Licenciatura no biênio 2021-2023. Daniel agradeceu a oportunidade de poder atuar
como coordenador do curso, na expecta va de contribuir com a Câmara e com o próprio curso.
Lavínia também parabenizou a nova coordenação, com boas vindas. Fernando aproveitou para
agradecer aos professores Uirá e Lilian, pelo tempo que coordenaram os cursos de Ciências Sociais.
2 - Interposição de recursos - Edital ABI: Fernando explicou que está em curso o período de
recebimento de recursos em relação ao Edital ABI. Até a presente data, 06/12, Fernando informou
que já haviam sido encaminhados 12 pedidos de recurso. Fernando informou que assim que se
encerrar o período, as coordenações receberão os recursos, para análise e eventual revisão do
resultado final. Fernando também explicou que três estudantes indicam no recurso que não constam
no resultado parcial, porém, já foi feita a conferência e não foi iden ﬁcada nenhuma situação
a pica. Fernando entende que podem se tratar de estudantes que se confundiram e, na verdade,
não são optantes de grau no semestre vigente. Fernando também explicou que tem sido
percep vel uma mudança no comportamento dos estudantes, na opção entre bacharelado e
licenciatura. Daniel ponderou que, quando o ABI foi criado, a divisão de vagas entre Bacharelado e
Licenciatura teve como base os dados de interesse da época. Por isso, Daniel consultou se seria
possível ﬂexibilizar, anualmente, a oferta de vagas para cada grau. Não sendo possível, Daniel
sugeriu um estudo mais ampliado sobre os interesses dos estudantes com relação ao bacharelado e
à licenciatura. Fernando esclareceu que a alteração de vagas entre bacharelado e licenciatura não
podem ser alteradas ano a ano. Essa mudança só pode ser feita com a alteração do PPC dos cursos,
pois isso tem impactos no cadastro o curso no MEC. Lídia reforçou essa mudança no interesse dos
estudantes em relação à licenciatura e bacharelado e seria importante os cursos pensarem sobre
isso na reformulação dos PPCs para atendimento da curricularização da extensão. Fabiano também
ponderou que alguns estudantes reclamam que a informação sobre como funciona o ABI não é clara
quando optam pelo curso, no S IS U. Fabiano sugeriu que se encontre uma forma ins tucional de
tornar o ABI mais claro e compreensível para os estudantes. 3 - Regularização de situação discente
no ENADE: Fernando explicou que, conforme orientado pelo setor de regulação, em dezembro se
iniciará o período de regularização da situação dos discentes inscritos inadequadamente no ENADE.
Fernando informou que já fez um levantamento prévio dos estudantes que cada coordenação
precisa fazer a declaração de responsabilidade e enviará a todos ao término da reunião. Fernando
acrescentou que a Prograd sugeriu que essa regularização seja feita no dia 16/12, data que consta
no edital. Como não há período descrito no edital, a preocupação é que a regularização só possa
ser feita nesse dia. Breno consultou se há problemas um coordenador em férias realizar o
procedimento. Fernando informou que iria consultar Karin, mas entende que não há problemas, pois
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procedimento. Fernando informou que iria consultar Karin, mas entende que não há problemas, pois
quando estava na função de coordenador precisou assinar documentos do ENADE em período de
férias. 4 - Prazos para submissão de PPCs para CPAP em 2022: Em função da necessidade de
adequação dos cursos à curricularização da extensão, Fernando reforçou o informe dado no úl mo
CG , que os novos PPCs devem ser enviados à CPAP até maio de 2022. Embora tenha circulado uma
orientação de que o envio deveria ser feito em março, esse prazo foi pensado pela Prograd,
considerando a tramitação no campus. 5 - Novo regulamento e novos ﬂuxos para Estágio: Fernando
explicou que a Prograd criou uma comissão para repensar os ﬂuxos de estágio na Unifesp, sejam
eles obrigatórios ou não. Esse novo regulamento envolve os estágios das licenciaturas e a principal
mudança se dá com a re rada da obrigatoriedade dos convênios para estabelecimento da parceria
de estágio. Esse regulamento, embora elaborado pela Prograd precisa ser aprovado pelo Consu,
por isso, só entrará em vigência quando isso ocorrer. Fernando explicou, ainda, que esse novo
regulamento demandará uma instrução norma va para norma zar os estágios, como deﬁnição de
quem é o responsável pela supervisão de estágio remunerados não obrigatórios. Essa questão está
em discussão no âmbito da Prograd. A professora Maria Eugenia apresentou dúvida com relação à
necessidade de renovação dos termos de cooperação com as escolas, com o retorno presencial.
Fernando explico que, por enquanto, é preciso seguir a resolução vigente. De todo modo, o que
garante a parceria e possibilidade dos estágios é a apólice do seguro. 6 - Informes de integrantes e
representantes da Câmara de Graduação: Andreza pediu para fazer um informe em nome do Apoio
Pedagógico. Andreza informou que as novas servidoras do NAP foram convidadas a par cipar da
reunião da Câmara, para compreenderem a dinâmica. As novas servidoras são Ana e Michelle.
Andreza informou que as coordenações precisam devolver a análise das A vidades
Complementares até 10/12, para que os estudantes sejam comunicados do resultado. Andreza
também sugeriu que a DT I seja consultada sobre possibilidade de recebimento de a vidades
complementares de forma digitalizada com o retorno presencial. Seria importante, segundo
Andreza, que houvesse um sistema especíﬁco para isso, pois o S EI não é a melhor ferramenta.
Andreza também sugeriu que para o próximo edital ABI será importante repensar a sobreposição
de editais, que culminou no enquadramento de uma estudante do ABI na licenciatura, mas também
na transferência de turno. Por ﬁm, Andreza informou que o Apoio Pedagógico fez uma conferência
em relação aos Domínios Conexos Fixos da Filosoﬁa, para analisar a necessidade de oferta dessas
UCs para estudantes de matriz em ex nção. Por essa análise, iden ﬁcaram o seguinte cenário: 01
estudante da Filosoﬁa com pendência de Filosoﬁa G eral; 02 estudantes de História da Arte para
cursar Leitura de textos clássicos; 05 estudantes de História da Arte para cursar Filosoﬁa G eral. Elaine,
coordenadora do curso de História da Arte, explicou que um desses estudantes está com o curso
trancado e deve retornar apenas em 2023. Esse estudante pedirá aproveitamento de estudos,
porém, tem dúvida se a oferta terá que ser man da em 2023 em função disso. Andreza explicou
que não é necessária a oferta. O curso pode fazer a análise do aproveitamento e o Apoio lança sem
nenhum problema. Andreza também fez informe sobre a prévia do calendário acadêmico. Como o
material recebido da Prograd ainda está com muitas informações pendentes, ainda não foi possível
submeter pra aprovação da Câmara. Como úl mo informe, Andreza explicou que todos os anos o
Apoio tem muita diﬁculdade com o edital de transferência de curso. Normalmente, a Prograd não
disponibiliza os dados dos estudantes, o que impossibilita que o Apoio oriente os novos estudantes.
Por isso, Andreza solicitou às coordenações, se possível, compar lhe com o Apoio os dados da
análise da transferência de curso, para que seja possível uma melhor orientação. A professora Maria
Eugenia, como coordenadora do Fórum de Licenciatura, fez um informe sobre o encontro que
ocorreu no dia 01/12/2021. Maria Eugenia comentou que o encontro estava previsto para o dia
03/12, mas foi antecipado por conta da agenda dos convidados. O encontro teve como temá ca
culturas indígenas e negras no currículo das licenciaturas. Essa temá ca foi levantada a par r de
encontros anteriores do Fórum de Licenciatura e a coordenação entendeu que essa temá ca nha
fundamental importância no contexto vivenciado pelos cursos. Maria Eugenia destacou dois
encaminhamentos importantes tomados pelo Fórum de Licenciaturas no úl mo encontro. O primeiro
deles foi a manifestação de apoio à criação da licenciatura intercultural indígena no âmbito da
Unifesp. O segundo ponto foi a divulgação e apoio à implementação da Polí ca Maria Carolina de
Jesus, mais especiﬁcamente para os cursos de Licenciatura. Maria Eugenia também informou que a
coordenação do Fórum irá elaborar relatórios detalhados sobre os encontros realizados em 2021.
Por ﬁm, a professora Maria Eugênia informou que ela e a professora G reice não irão optar pela
recondução na coordenação do Fórum no ano de 2022, sendo necessária a indicação de uma nova
coordenação. Fernando agradeceu em nome da Câmara o importante trabalho feito pelas
professoras Maria Eugênia e G reice no âmbito do Fórum de Licenciaturas. II. Ordem do dia: 1.
Aprovação da Ata reunião de outubro/2021 e da Ata da reunião de novembro/2021: Fernando
explicou que a Câmara permanece sem apoio de secretaria, por isso, esclareceu que tem se
empenhado para elaborar as atas com máximo de zelo, mas que os colegas devem ﬁcar à vontade
para sugerir melhorias e ajustes. Elaine solicitou a correção de seu nome. Lavínia pediu a inclusão de
sua jus ﬁca va de ausência na ata de novembro. E Matheus também solicitou a correção de seu
nome. Não havendo nenhum outro pedido de correção, as atas foram subme das, em bloco, para
votação, com aprovação com uma abstenção. 2. Edital de Reingresso Especial 2022: Fernando
explicou que há um ano a EFLCH não publica o edital de reingresso especial, em virtude das
demandas que surgiram durante a pandemia. Por isso, o edital previa que estudantes concluintes no
inters cio de um ano poderiam pleitear o reingresso especial. Fernando consultou se os membros
da Câmara consideram importante rever essa regra. Priscilla sugeriu uma ampliação desse prazo,
uma vez que há um con ngente de estudantes aguardando o edital. Andreza também ponderou
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sobre a importância dessa ampliação, para atender estudantes que eventualmente não puderam
pleitear o reingresso, por ausência de publicação do edital. Breno, Lavínia, Maria Lucia, Márcio e
Fabiano também concordaram com a ampliação desse inters cio para 2 anos. Em regime de
votação, a revisão do edital foi aprovada, com ampliação do prazo de 2 para 4 semestres em que
os estudantes podem pleitear o reingresso especial após a conclusão do primeiro grau. 3. Quadros
de aulas 2022 e ensalamento: Fernando explicou que, depois de 2 anos, a Câmara voltará a fazer o
ensalamento para aulas presenciais no 1º semestre le vo de 2022. No entanto, o curso de Ciências
Sociais não conseguiu enviar o quadro de aulas, o que inviabiliza a conclusão do ensalamento na
reunião. Fernando consultou os presentes se mesmo assim consideravam importante fazer o
ensalamento com os quadros disponíveis, restando a pendência do curso de Ciências Sociais. Os
presentes concordaram com o encaminhamento, com o combinado de que, caso faltem salas de
aulas, será necessário que os cursos revisem os quadros, para adequação. A par r desse acordo, o
ensalamento foi realizado, resultando nos seguintes indica vos: Pedagogia: segunda-feira
vesper no: 3G ; segunda-feira noturno: 3G ; terça-feira vesper no: 4G ; terça-feira noturno: 4G ;
quarta-feira vesper no: 4G ; quarta-feira noturno: 4G ; quinta-feira vesper no: 05P e 3G ; quinta-feira
noturno: 4P e 3G ; sexta-feira vesper no: 3P e 3G ; sexta-feira noturno: 2P e 3G . Filosoﬁa: segundafeira vesper no: 5P e 1G ; segunda-feira noturno: 5P e 1G ; terça-feira vesper no: 4P e 1G ; terçafeira noturno: 4P e 1G ; quarta-feira vesper no: 1P, 2M e 2G ; quarta-feira noturno: 1P, 2M e 2G ;
quinta-feira vesper no: 5P e 2G ; quinta-feira noturno: 5P e 2G ; sexta-feira vesper no: 3P, 2M e 1G ;
sexta-feira noturno: 3P, 2M e 1G . História da Artes: segunda-feira noturno: 1P e 3M; terça-feira
noturno: 1P e 3M; quarta-feira noturno: 1P e 3M; quinta-feira noturno: 1P e 3M; sexta-feira noturno:
1P e 3M. Letras: segunda-feira vesper no: 6P, 2M e 2G ; segunda-feira noturno: 6P, 3M e 2G ; terçafeira vesper no: 6P e 9M; terça-feira noturno: 7P e 9M; quarta-feira vesper no: 7P e 2M; quartafeira noturno: 7P e 2M; quinta-feira vesper no: 7P e 7M; quinta-feira noturno: 8P e 7M; sexta-feira
vesper no: 11P e 2M; sexta-feira noturno: 11P e 2M. História: segunda-feira vesper no: 3P, 2M e
1G ; segunda-feira noturno: 3P, 2M e 1G ; terça-feira vesper no: 2P e 3G ; terça-feira noturno: 2P e
3G ; quarta-feira vesper no: 1P e 4G ; quarta-feira noturno: 1P e 4G ; quinta-feira vesper no: 1P e 3G ;
quinta-feira noturno: 1P e 3G ; sexta-feira vesper no: 1P e 3G ; sexta-feira noturno: 1P e 3G . Ao
término do ensalamento, restou apenas a pendência do curso de Ciências Sociais. Com isso, em
regime de votação, o ensalamento e os quadros de aulas forma aprovados por unanimidade, com a
ponderação de que talvez haja necessidade de revisão, em função das demandas do curso de
Ciências Sociais. 4. Processos Discentes: Fernando explicou que a Câmara aprovou ad referendum o
processo de inclusão de matrícula fora do prazo da estudante de RA 112917, do curso de História da
Arte. Fernando explicou que a estudante teve aprovação na UC, porém, constava como reprovada.
Como se trata de estudante concluinte, foi feita a inclusão de matrícula, para lançamento da
aprovação. A comissão de curso de História da Arte aprovou o pedido. A presidência da Câmara
também fez a aprovação da referendum, para não impactar a conclusão do curso por parte da
estudante. Em regime de votação, a aprovação foi homologada por unanimidade. Nada mais
havendo a acrescentar, eu, Fernando Rodrigues de Oliveira, lavrei a presente ata. G uarulhos, 06 de
dezembro de 2021.
Documento assinado eletronicamente por Fernando Rodrigues de Oliveira, Docent e, em
05/07/2022, às 18:16, 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 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 Mat heus Ferreira G uimaraes Bast os,
PSICÓLOG O ÁREA, em 05/07/2022, às 21:53, 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 21:58, 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 Breno Andrade Z uppolini, Coordenador(a), em
09/07/2022, 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 Lavinia Silvares Fiorussi, Coordenador(a), em
16/07/2022, às 10:03, 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 G reice de Nobrega e Sousa, Coordenador(a), em
20/07/2022, às 09:55, 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 10:09, 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 Leonardo G arcia Sant os G andolf i,
Coordenador(a), em 20/07/2022, às 10:30, 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 11:30, 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 15:07, 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 Caio Bat ist a da Silva, Chef e de Divisão, em
19/08/2022, às 17:33, 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
1182448 e o código CRC 89C72199.
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