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

UNIFESP. 2 

Aos quatorze dias do mês de novembro de 2018, às 10 horas, reuniu-se a Câmara de Graduação da 3 

EFLCH-Unifesp, por convocação de sua presidenta, professora Indaiá de Santana Bassani. 4 

Presentes: Representantes docentes - Alexandre Godoy (História), André Medina Carone 5 

(Filosofia), Edna Martins (Pedagogia), Fernando Gazoni (Letras – Espanhol), Neide Elias (Letras 6 

– Espanhol), Indaiá Bassani (Letras – Português), José Hamilton (Letras – Francês), Marina Soler 7 

(História da Arte). Representante discente – Carlos Alberto da Silva. Representante TAE – 8 

Andreza Avelois. Convidado: Marcio Ribeiro – Chefe Apoio Pedagógico. I. Pauta: Informes; II. 9 

Ordem do dia: 1. Aprovação das atas das reuniões de 24/09/2018 e 22/10/2018 (Anexos 01 e 02); 10 

2. Processos Discentes; 3. Ensalamento (Anexo 03); 4. NAI – retorno sobre levantamento nos 11 

cursos;5.Homologação dos resultados das eleições para Representação Discente e TAEs (Anexo 12 

04); 6.Curricularização da Extensão: Dia Aberto como programa do Campus. A reunião iniciou às 13 

10h18m, Indaiá pediu para inserir dois pontos na pauta da reunião: 1. Vagas para edital de 14 

transferência e 2. Eletivas MultiCampi, e para antecipar o ponto de pauta que trata da 15 

homologação dos resultados das eleições para Representação Discente e TAEs para que todos os 16 

membros já tivessem direito a voto. Informes: Indaiá - Calendário acadêmico: falou que a 17 

definição da data para a recepção dos calouros ficaria a critério de cada campi; Processo ABI: 18 

havia começado no dia 12/11, alguns problemas de acesso foram relatados, casos de alunos vendo 19 

dados de outros e alunos de transferência que não haviam sido inseridos ao processo, mas tudo já 20 

havia sido regularizado. Alunos terão até o dia 22/11 para optar e no dia 04/12 os resultados 21 

seriam publicados, os alunos que não optassem pelo grau desejado no período indicado no edital, 22 

deveriam fazer a solicitação na secretaria acadêmica, via requerimento, nos dias indicados para 23 

recursos – 05 e 06/11; O sistema para a realização da opção havia sido conquistado com muito 24 

esforço através de muitas reuniões e embate, a servidora Lidiane havia assumido a tarefa e 25 

providenciou o sistema em 1 dia. A Prograd passou a entender que o processo não é só do campus 26 

Guarulhos, é uma demanda institucional. Fernando sugeriu que os coordenadores conferissem a 27 

classificação de alguns alunos na opção ABI para ter certeza que o sistema funcionou 28 

corretamente; Sobre ensalamento: as solicitações de alteração de sala deveriam ser encaminhadas 29 

para as coordenações de cada curso, e os coordenadores deveriam verificar a possibilidade de 30 

alteração diretamente com a Direção Acadêmica– todos concordaram com o encaminhamento; 31 

ENADE: Quase todos os cursos aumentaram a nota no ENADE, 3 cursos tiveram nota máxima. 32 

André - considerou que seria positivo que a instituição participasse mais de feiras para a 33 

divulgação dos cursos, que os alunos eram muito importantes nestes casos, pois falavam de 34 

maneira mais clara para o publico alvo. Alexandre – o curso de História refez PPC e encaminhou 35 

via CPAP, o curso queria adiar entrega porque há coisas ainda pretendiam alterar, mas como havia 36 

alteração da carga horária da UC libras disseram que era melhor encaminhar esta alteração o mais 37 

rápido possível. Indaiá – em letras passaram neste momento essencial e deixaram outras 38 

modificações para outro momento. Homologação dos resultados das eleições para 39 

Representação Discente e TAEs: o resultado das eleições para representantes foi homologado. O 40 

representante discente, Carlos Alberto da Silva, se apresentou e disse ter  interesse em participar 41 

dos processos e decisões institucionais. Marcio, chefe do Apoio Pedagógico, falou que Lídia 42 

Martins e Elaine Pires – servidoras do Apoio Pedagógico - seriam as representantes dos técnicos 43 

na Câmara. Aprovação das atas das reuniões de 24/09/2018 e 22/10/2018: as duas atas foram 44 

aprovadas, com relação do dia 22/10/2018, Indaiá informou que havia ficado definido que a 45 

professora Edna representaria a Câmara no GT EAD, mas que no final da reunião o professor 46 

Pedro Marques manifestou interesse e que ele seria o representante. O representante discente se 47 

absteve da votação. Processos Discentes: foram aprovados os seguintes processos discentes: 48 

015399/2018-33 - Lidia Pinesi Corrêa; 015403/2018-63 - Marina Cardoso Incao; 015410/2018-65 49 

- Janaina da Silva Oliveira; 015411/2018-18 - Aline Jorge dos Santos; 015358/2018-47 - Marcela 50 
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do Amor Divino e 015421/2018-45 - Rafaela Rodrigues Silva. Ensalamento: Marcio falou que os 51 

problemas apontados no processo de ensalamento já haviam sido alterados junto com as 52 

coordenações de cada curso, que apenas no caso da utilização do laboratório de informática pelo 53 

curso de Ciências Sociais, seria necessário que a solicitação fosse encaminhada diretamente para a 54 

Direção Acadêmica e que o curso já havia feito a solicitação formal. Informou que a Profa Márcia 55 

Miranda – História precisaria utilizar o laboratório uma vez no semestre, que a data deveria ser 56 

definida com antecedência; o prof Glaydson precisaria usar o laboratório de Letras nas 2 primeiras 57 

semanas, e que a solicitação deveria ser feita ao curso de Letras. Marcio lembrou que os 58 

laboratórios possuem apenas 30 lugares cada, mas que as UCs em questão são para 60 alunos e 59 

que os docentes estavam cientes. Edna questionou a utilização da Sala 310 por outros cursos, já 60 

que esta sala é de uso exclusivo de Pedagogia. Marina disse que havia solicitado na congregação 61 

que os departamentos liberassem as salas exclusivas, já que não seria possível realizar o 62 

ensalamento com a quantidade de salas livres. Indaiá ressaltou que as salas dos departamentos são 63 

grandes e que em todos os semestres elas têm sido necessárias para que todas as UCs ofertadas 64 

fossem acomodadas adequadamente. Edna falou que o departamento de Pedagogia não liberaria a 65 

sala. Marcio alterou o ensalamento, tirou as UCs de outros deptos e colocou somente UCs de 66 

Pedagogia na sala em questão. Vagas de transferência – reformulação da tabela: Indaiá 67 

informou que esteve em uma reunião na ProGrad e que foi informada que houve um problema na 68 

contabilização das vagas ociosas, pois os ingressos até 2014 permitiam aos alunos colassem grau 69 

em duas habilitações – Bacharelado e Licenciatura- desta maneira a ProGrad queria que somente 70 

vagas ABI – ociosas após 2015 - fossem abertas para o próximo processo seletivo, sugeriram que o 71 

edital fosse aberto nestes termos, enquanto as vagas reais estão sendo verificadas. 72 

Encaminhamento: Abrir edital com as vagas ociosas após 2015 – ABI, Bacharelado e Licenciatura 73 

- de cada curso. Após levantamento de todas as vagas a ProGrad lançaria um novo edital 74 

específico. Indaiá considera que é muito importante que a Câmara acompanhe de perto o 75 

desenrolar deste problema. NAI – retorno sobre levantamento nos cursos: Prof Sueli havia 76 

solicitado que os coordenadores de cursos fizessem um levantamento sobre a quantidade de alunos 77 

deficientes em cada curso, e aguarda retorno dos coordenadores que ainda não responderam. 78 

Curricularização da Extensão: Dia Aberto como programa do Campus: A idéia era criar um 79 

projeto pela Câmara e vincular o evento a uma UC de cada curso para que pudesse ser utilizado na 80 

curricularização da extensão. A discussão deveria ser feita na Câmara antes dos encaminhamentos. 81 

Alguém da Câmara precisaria ser o coordenador do programa e cadastrar os projetos – Marina se 82 

depôs a fazer o cadastro do projeto. Edna sugeriu que o nome do programa fosse mudado para que 83 

outros eventos que já ocorrem normalmente pudessem participar da proposta. Indaiá sugeriu que a 84 

Câmara de extensão e a Direção participassem. Na próxima reunião o “dia aberto” seria pautado 85 

para definir todos os detalhes. Eletivas MultiCampi: os coordenadores de cada curso deveriam 86 

responder, até aquela data, questionamento da ProGrad sobre as UCs MultiCampi.  Encerrados os 87 

debates, informações e deliberações, e nada mais havendo a acrescentar, eu, Andreza Avelois, 88 

lavrei a presente ata. Guarulhos, 14 de novembro de 2018.  89 


