UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

AT A DE REUNIÃO
AT A DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO DA EFLCH-UNIFESP
Ao décimo terceiro dia do mês de setembro 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. Participantes: Presidente da Câmara: Fernando
Rodrigues de Oliveira. Representantes docentes: Breno Andrade Zuppolini (Filosoﬁa), Lilian San ago
(Filosoﬁa), Fabiano Fernandes (História), 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), Márcio Hollosi (Letras – Português), Lavínia Silvares (Letras –
Português/Inglês), Maria Eugênia Ba sta (Letras – Português/Inglês), Edna Mar ns (Pedagogia), Renata
Marcílio Cândido (Pedagogia).. Representante discente: Priscilla Alves. Representante do Núcleo de
Acessibilidade e Inclusão (NAI): Elias Paulino Júnior. Representante do Núcleo de Apoio Pedagógico
(NAP): Andreza Avelois. Jus ﬁcaram ausência: Matheus Ferreira Bastos (NAE); Mariana da Silva (NAE);
Uirá Felipe G arcia (Ciências Sociais); Cliﬀord Welch (História); Leonardo G andolﬁ (Letras –
Português/Espanhol); Leila Costa (Letras – Português); Caio Ba sta da Silva (TAE).I. Pauta: I.
Inf ormes; II. O rdem do D ia: 1 - Homologação da Aprovação das Atas de 05/07/2021 e
02/08/2021; 2 - Homologação da aprovação ad referendum PPC História L/B ; 3 Homologação da aprovação ad referendum da nova coordenação do curso de Filosoﬁa; 4 Homologação da Representação NAP; 5 - Homologação da aprovaçãoad referendum inclusão de matrícula em U C - Le cia Alves Santos; 6 - Processos discentes; 7 - Novo modelo
de plano de ensino para U Cs - 1º semestre de 2022; 8 - Levantamento de U Cs canceladas/
não of ertadas 1º e 2º semestre le vo 2021; 9 - Proposta do Fórum de Licenciaturas para o
próximo semestre. O presidente da Câmara, Fernando Oliveira, iniciou a reunião às 09 horas. I.
Inf ormes: Fernando solicitou autorização para inclusão de um informe, sobre o Edital ABI, tendo a
concordância dos presentes. 1. Enade: Fernando fez um retrospecto sobre o processo de inscrição
dos estudantes no ENADE e explicou qual foi a medida adotada pela Prograd com relação aos sete
estudantes iden ﬁcados como concluintes, mas que permaneceram inscritos no sistema do INEP;
explicou que os estudantes terão a colação de grau realizada, conforme autorização da Pró-Reitora
de G raduação, e as coordenações dos respec vos cursos (Ciências Sociais, Filosoﬁa, História e
Pedagogia) deverão, conforme prevê o calendário ENADE, emi r o termo de responsabilidade, para
regularizar a situação desses estudantes. 2. Composição da Comissão de retorno grada vo:
Fernando explicou que durante o ano de 2020 o professor José Hamilton, então coordenador do
curso de Letras, era o representante da CamG rad na Comissão de Acompanhamento de retorno
grada vo das a vidades presenciais; ao término da gestão do professor Hamilton como
coordenador, em abril de 2021, o professor Fabiano Fernandes (História) passou a representar a
CamG rad nessa comissão; embora a alteração tenha sido aprovada pelo colegiado da Câmara em
reunião ordinário de abril, sua oﬁcialização se deu com a aprovação de uma nova portaria que
ins tuiu a comissão, realizada na reunião ordinária da Congregação no dia 02 de setembro de 2021.
3. Curricularização da extensão – prazos e guia: Fernando relembrou os cursos que ainda
precisam adequar suas matrizes curriculares para atender à legislação vigente sobre a
curricularização da extensão e comentou sobre a importância de tomarmos o G uia produzido pela
Proec como referência; informou sobre os prazos ﬁxados pela Unifesp, em especial a necessidade
de tramitação dos PPCs atualizados nas instâncias delibera vas ainda no 1º semestre de 2022. Em
seguida, a professora G reice comentou sobre a possibilidade de os cursos realizarem a
curricularização da extensão considerando um conjunto de UCs que podem estar vinculadas a um
mesmo projeto ou programa de extensão. A professora G reice também informou sobre a
possibilidade de o PPC seguir tramitação de atualização e não de alteração, o que tornaria o
processo mais simples. Fernando se prontificou a consultar a CPAP sobre essa viabilidade. 4. Pesos e
notas – ENEM 2022. Fernando retomou com as coordenações de curso o prazo para responder ao
Processo S EI Prograd 23089.017901/2021-46, sobre deﬁnição dos pesos e notas para o ENEM 2022.
Também consultou os coordenadores presentes sobre o envio dessas informações em oﬁcio único,
em nome da CamG rad, para a Prograd, como tem sido feito em anos anteriores. Todos os
presentes manifestaram-se favoráveis à proposta; dessa forma, ﬁcou acordado que na reunião
ordinária da CamG rad cada coordenação irá apresentar informe sobre alteração ou manutenção
dos Pesos e Notas, de modo que a presidência possa preparar o cio S EI em resposta a essa
demanda do Ves bular 2022. 5. Edital ABI 2021: Fernando explicou sobre a importância de
publicação do Edital ABI no início do semestre, para que os estudantes façam a escolha de grau de
forma tranquila. Relembrou que, em função da implantação das A vidades Domiciliares Especiais, os
estudantes que irão escolher o G rau em 2021 não apresentarão CR (Coeﬁciente de Rendimento),
que normalmente é u lizado para a classiﬁcação ﬁnal. Considerando que no ano de 2020 houve
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que normalmente é u lizado para a classiﬁcação ﬁnal. Considerando que no ano de 2020 houve
uma mudança significativa no perfil das escolhas entre de grau, Fernando ressaltou a importância das
coordenações se reunirem com suas respec vas comissões de curso, para deﬁnição de novos
critérios de classiﬁcação; ressaltou a importância de algum critério que permita aos coordenadores
conhecer melhor os estudantes, o que foi endossado por Andreza e Márcia. Fernando também
sugeriu que as coordenações de curso façam um encontro virtual com os estudantes matriculados
no 4º termo dos cursos ABI, para esclarecer o que é a escolha de grau. A sugestão foi que esse
encontro ocorresse na primeira semana de aula do 2º semestre le vo, antes, portanto, da
publicação do edital ABI. Andreza reforçou a importância dessa conversa entre as coordenações os
estudantes que precisam fazer a escolha do grau, pois muitos acabam se esquecendo e isso pode
prejudica-lo futuramente. A professora G reice também reforçou a importância desse encontro com
os estudantes e consultou sobre a possibilidade de a chamada para os estudantes par ciparem do
encontro via Núcleo de Apoio Pedagógico. Andreza explicou que a o Apoio não tem uma lista
especíﬁca por termo, que o melhor caminho seria pedir a divulgação pela DT I e também pelo
instagram da EFLCH. Breno ponderou que o envio de informes genéricos pode não a ngir o
propósito. Com isso, sugeriu também fazer a divulgação do encontro nas salas virtuais de UCs do 4º
termo, seguindo modelo semelhante do que faríamos no presencial, dando informes em sala de
aula. Para encerrar esse informe, Fernando explicou que na próxima reunião da CamG rad será
necessário formar a comissão responsável pelo Edital ABI e aprovar os editais ABI 2021.Ordem do
D ia: 1. Homologação da Aprovação das Atas de 05/07/2021 e 02/08/2021: Fernando colocou
em votação a homologação da aprovação em regime especial de votação das atas de 05/07/2021
e 02/08/2021, sendo a homologação aprovada com uma abstenção. 2. Homologação da aprovação
ad referendum do PPC História L/B: Fernando esclareceu que o PPC dos cursos de História –
Licenciatura e Bacharelado precisaram ser aprovados ad referendum devido aos prazos ﬁxados pela
CPAP. Em seguida, Fabiano fez a apresentação da nova proposta de PPC dos cursos de História, em
virtude da exclusão dos DCFs da Filosoﬁa e também da curricularização da extensão. Fabiano
destacou que pensaram na organização da matriz de modo a permi r que os estudantes possam
ter maior liberdade para transitar entre outros cursos da EFLCH, enriquecendo a formação
pretendida no âmbito do curso de História. Após a apresentação, o PPC foi subme do à votação,
tendo sido aprovado por unanimidade. 3. Homologação da aprovação ad referendum da nova
coordenação do curso de Filosoﬁa : Fernando explicou que a nova coordenação do curso de
Filosoﬁa foi aprovada ad referendum em função dos prazos administra vos e a impossibilidade de
realizar a reunião ordinária da Câmara na data prevista; agradeceu à professora Lúcia Rocha e ao
professor Sandro Kobal, pelo período em que coordenaram o curso de Filosoﬁa, apresentou a
professora Lilian San ago, coordenadora do curso de Filosoﬁa-Licenciatura, o professor Breno
Zuppolini, coordenador do curso de Filosoﬁa-Bacharelado. Colocada em votação, a homologação
da nova coordenação dos cursos de Filosoﬁa – Licenciatura e Bacharelado foi aprovada por
unanimidade . 4. Homologação da Representação NAP: Fernando explicou que, conforme
regimento da CamG rad, o Núcleo de Apoio Pedagógico da EFLCH tem direito a um representante
no colegiado da Câmara, que é deﬁnido a par r de indicação do próprio setor, dessa forma não
requer eleição, como ocorre com a representação de TAEs e representação discente. Fernando
destacou a importância da representação do NAP na Câmara. Em regime de votação, foi
homologado por unanimidade a indicação de Andreza Avelois, tular, e Lídia Mar ns, suplente,
como representantes do Núcleo de Apoio Pedagógico na CamG rad, para mandato de um ano.5.
Homologação da aprovação ad referendum - inclusão de matrícula em U C – Le cia Alves
Santos: Fernando esclareceu que o pedido de inclusão de matrícula em UC por parte da estudante
Le cia se deu em função de um processo tramitado diretamente na S AG . A estudante precisou ter
um conceito de UC cursada em semestres anteriores corrigido e, por isso, também a necessidade
de inclusão dessa matrícula. Como a estudante era concluinte do curso de História-Bacharelado, foi
feita a aprovação ad referendum, para não haver prejuízos com a colação de grau. Esclarecida a
situação, o processo da estudante foi colocado em votação, tendo sido aprovado por unanimidade.
6. Processos discentes: Fernando explicou que, para evitar exposição dos estudantes, não será
feita a menção aos nomes e sim ao registro de matrícula. Processos subme dos à CamG rad:
estudante com RA 92895 – Filosoﬁa-Licenciatura – reversão de perda de vaga; estudante com RA
157991 – Filosoﬁa-Licenciatura – trancamento especial; e estudante com RA 142963 – Ciências
Sociais-Bacharelado – reversão de perda de vaga e trancamento especial. Os processos dos
discentes dos cursos de Filosoﬁa (RA 92895 e RA 157991) veram seus pedidos, respec vamente, de
reversão de perda de vaga e trancamento especial aprovados ad referendum em função da
necessidade de tramitação dentro dos prazos ﬁxados em calendário. Para homologação dessa
provação, Fernando colocou os processos em votação, tendo sido ambos aprovados por
unanimidade. Em razão da jus ﬁca va de ausência da coordenação do curso de Ciências SociaisBacharelado, Fernando apresentou o processo da estudante com RA 142963, com pedido de
reversão de perda de vaga e trancamento especial, e apresentou a manifestação favorável da
coordenação do curso. Colocado o processo em regime de votação, foi aprovado por unanimidade.
7. Novo modelo de plano de ensino para U Cs. -1º semestre de 2022: Fernando apresentou o
novo modelo de plano de ensino aprovado pelo conselho de G raduação, que deverá ser u lizado
por todos os docentes a par r do 1º semestre de 2022. Solicitou às coordenações que informem
seus respec vos colegiados dessa mudança, de modo que todos possam se atentar ao novo
documento. 8. Levantamento de U Cs canceladas/ não of ertadas no 1º e 2º semestre le vo
de 2021: Fernando solicitou para que as coordenações de curso façam levantamento de quais UCs
previstas na matriz de cada curso não foram ofertadas no 1º semestre le vo de 2021 e/ou não
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serão ofertadas no 2º semestre le vo de 2021. Esclareceu que essa informação é importante para
acompanhamento dos impactos da Pandemia no ensino de G raduação na EFLCH.9. Proposta do
Fórum de Licenciaturas para o próximo semestre: G reice comentou o resultado posi vo e
representativo da aplicação do formulário para definição dos temas a serem debatidos no Fórum de
Licenciatura da EFLCH no 2º semestre de 2021. Maria Eugênia informou que o primeiro tema mais
votado foi “Formação para o trabalho com a educação inclusiva como componente curricular
obrigatório” e o segundo tema mais votado foi “As culturas indígenas e negras no currículo das
licenciaturas”. Maria Eugênia enfa zou que esses temas decorrem de trabalho realizado
anteriormente pela coordenação do Fórum, sob responsabilidade da professora Neide Elias e do
professor José Hamilton. Maria Eugênia também informou que a proposta é trazer convidados da
comunidade externa, para favorecer o diálogo e enriquecer a formação no âmbito das licenciaturas.
Após apresentação da coordenação do Fórum, Fernando colocou a proposta dos temas
supracitados para os dois encontros previstos para o Fórum de Licenciaturas no 2º semestre le vo
de 2021, a qual foi aprovada por unanimidade. Ao término da votação, a professora G reice
relembrou que as datas para os dois encontros do Fórum já estavam deﬁnidas: 1º encontro em 29
de outubro de 2021 e 2º encontro em 03 de dezembro de 2021. G reice e Maria Eugênia também
agradeceram a colaboração e oportunidade de coordenação do Fórum durante o ano de 2021 e
informaram que não pretendem permanecer na coordenação para o ano de 2022, para que outros
colegas que integram a CamG rad também possam ter a oportunidade dessa experiência. Fernando
agradeceu o empenho e compromisso de Maria Eugênia e G reice, que impulsionaram as a vidades
do Fórum, reavivando a sua importância no âmbito da Câmara e da EFLCH como um todo. A
professora Edna também manifestou suas congratulações às coordenadoras do Fórum, destacando
a ampliação dos par cipantes nos encontros anteriores. Nada mais havendo a acrescentar, eu,
Fernando Rodrigues de Oliveira, lavrei a presente ata. Guarulhos, 29 de setembro de 2021.
Documento assinado eletronicamente por Fernando Rodrigues de Oliveira, Docent e, em
04/10/2021, às 19:49, 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
05/10/2021, às 11:09, 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 Andreza Felix de Avelois, Secret ária Execut iva,
em 05/10/2021, às 20:06, 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 Edna Mart ins, Coordenador(a), em 07/10/2021,
às 17:44, 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 Priscilla Carneiro Camacho Alves, Usuário
Ext erno, em 13/10/2021, às 13:43, 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
13/10/2021, às 14:19, 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 Uira Felippe G arcia, Coordenador(a), em
14/10/2021, às 12:15, 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
08/11/2021, às 02:46, 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 Clif f ord Andrew Welch, Coordenador(a), em
02/12/2021, às 18:15, 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
06/06/2022, às 17:44, 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
05/07/2022, às 18:42, 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 22:00, 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 10:29, 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 10:36, 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 Breno Andrade Z uppolini, Coordenador(a), em
04/08/2022, às 17:08, 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
0842896 e o código CRC 758097FA.
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