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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO DA EFLCH-1 
UNIFESP. 2 
Aos dezoito dias do mês de julho de 2018, às 14 horas, reuniu-se a Câmara de Graduação da 3 
EFLCH-Unifesp, por convocação de sua presidenta, professora Indaiá de Santana Bassani. 4 
Presentes: André Medina Carone (Filosofia), Elaine Muniz Pires (representante TAE) Fernando 5 
Gazoni (Letras – Espanhol), Indaiá de Santana Bassani (Letras – Português), José Hamilton 6 
(Letras – Francês), Marcos Rufino (Ciências Sociais), Neide Elias (Letras – Espanhol), Renata 7 
Philippov (Letras – Inglês), Rogério Schlegel (Ciências Sociais) e Sueli Sales Fidalgo (Letras – 8 
Inglês). Justificaram ausência: Professores Elaine Lourenço, José Carlos Vilardaga e Marina Soler 9 
Jorge. Pauta: Encaminhamento dos PPC´s para a Prograd/CPAP. A reunião foi convocada em 10 
virtude da prorrogação do prazo para adequação dos cursos de licenciatura à Resolução nº2 de 11 
2015 e à sugestão da Coordenadoria de Projetos e Acompanhamento Pedagógico (CPAP) de 12 
aproveitar o prazo para contemplar todos os aspectos das Diretrizes Nacionais para os Cursos de 13 
Licenciatura e participar da elaboração do Projeto Institucional de Formação de Professores da 14 
Educação Básica em articulação com o Comfor. Os docentes presentes e os coordenadores de 15 
História que haviam enviado manifestação prévia por email, consideraram que há alterações nos 16 
Projetos Pedagógicos que vão além do atendimento à resolução 2/2015 e que precisam ser 17 
implementadas em 2019, como o aumento da carga horária das UCs de LIBRAS (de 30 para 60 18 
horas) em todos os cursos de licenciatura e as adequações relativas aos critérios para participação 19 
no processo de escolha ABI e ao número de vagas ofertadas de bacharelado e licenciatura. Quanto 20 
à elaboração do Projeto Institucional de Formação de Professores da Educação Básica em 21 
articulação com o Comfor, e no contexto do Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da Unifesp, 22 
considerou-se que tais discussões, ainda que se iniciem agora, serão desenvolvidas em um prazo 23 
maior do que exigem as mudanças contidas nestes PPCs. A representante do Apoio Pedagógico 24 
manifestou a posição de setor de realizar as alterações no novo prazo a fim de incorporar outras 25 
que se façam necessárias, como as relativas às matrizes de transição. Decidiu-se pela manutenção 26 
do envio dos PPCs em trâmite, conforme cronograma estabelecido anteriormente à notícia de 27 
prorrogação do prazo para adequação à resolução. Em relação às matrizes de transição, 28 
aguardaremos orientação da CPAP e parecer a ser elaborado no mesmo período pelo setor de 29 
Apoio Pedagógico. Identificada a necessidade compartilhada pelos presentes de discutir de modo 30 
mais amplo e aprofundado questões relativas à identidade das licenciaturas, à política de formação 31 
de professores, dentre outros temas relacionados, decidiu-se intensificar a presença de tais temas 32 
na pauta dos encontros do Fórum de Licenciatura (órgão assessor da Câmara de Graduação) e 33 
buscar aproximação com o Comfor. Na próxima reunião ordinária, a substituição da coordenação 34 
do Fórum será pautada, tendo em vista a saída da professora Elaine Lourenço da coordenação do 35 
curso e da Câmara. A presidenta Indaiá enviará e-mail informando a CPAP sobre as decisões 36 
aprovadas nesta reunião referentes à continuidade da tramitação dos PPCs e encaminhará os 37 
documentos necessários (atas de aprovação, PPCs, etc), que devem ser repassados a ela pelos 38 
demais coordenadores até o dia 23 de julho de 2018. Encerrados os debates, informações e 39 
deliberações, e nada mais havendo a acrescentar, eu, Elaine Muniz Pires, lavrei a presente ata. 40 
Guarulhos, 18 de julho de 2018.  41 


