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Ata da 40ª Reunião do Conselho de Graduação – Ordinária.
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Aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e treze, às oito horas e cinquenta e quatro
minutos, no Anfiteatro do Quarto Andar no Prédio da Reitoria da Universidade Federal de São
Paulo, situado à Rua Sena Madureira, mil e quinhentos, quarto andar, na cidade de São Paulo,
estado de São Paulo, realizou-se a quadragésima reunião ordinária do Conselho de Graduação sob a
presidência da Pró-Reitora de Graduação, Prof.ª Dr.ª Maria Angélica Pedra Minhoto. Contando o
quórum de trinta e seis (36) presentes, reuniram-se os membros conselheiros (previamente
convocados): Pró-Reitora de Graduação, Prof.ª Dr.ª Maria Angélica Pedra Minhoto, a coordenadora
do Curso de Administração, a Profª Drª Márcia Carvalho Azevedo, o coordenador do Curso de
Bacharelado Interdisciplinar em Ciências do Mar, Prof. Dr. Augusto Cesar, o coordenador do Curso
de Ciências Atuariais, Prof. Dr. Arthur Bragança, a Coordenadora do Curso de Ciências Biológicas Modalidade Médica, Profª Drª Silvia Ihara, o coordenador do Curso de Ciência da Computação,
Prof. Dr. Valério Rosset, a coordenadora do Curso de Ciências Sociais, Débora Alves Maciel, o
Coordenador do Curso de Educação Física, Prof. Dr. Ricardo Luís Fernandes Guerra, a
Coordenadora do Curso de Engenharia Biomédica, Profª Drª Tatiana de Sousa da Cintra, a vicecoordenadora do Curso de Engenharia de Computação, Profª Drª Ana Carolina Lorena, o
coordenador do Curso de Engenharia de Materiais, Prof. Dr. Eduardo Quinteiro, a coordenadora do
Curso de Engenharia Química, Profª Drª Marlei Roling Scariot, o coordenador do Curso de
Farmácia, Paulo Roberto Regazi Minarini, a coordenadora do Curso de Filosofia, Profª Drª Izilda
Johanson, a coordenadora do Curso de Fisioterapia, Profª Drª Patrícia R. Poletto, a coordenadora do
Curso de Fonoaudiologia, Prof.ª Dr.ª Silvana Bommarito Monteiro, a coordenadora do Curso de
História, Profª Drª Samira Adel Osman, a coordenadora do Curso de História da Arte, Profª Drª
Flávia Galli Tatsch, o vice-coordenador do Curso de Letras, o Prof. Dr. Sandro Luís da Silva, a
vice-coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências, Profª Drª Gleiciane da Silva Aragão, a
coordenadora do Curso de Matemática Computacional, Profª Drª Kelly Cristina Poldi, o
coordenador do Curso de Medicina, Prof. Dr. Rimarcs Gomes Ferreira, a vice-coordenadora do
Curso de Nutrição, Profª Drª Patrícia da Graça Leite Speridião, a vice-coordenadora do Curso de
Pedagogia, Profª Drª Rosário Silvana Genta Lugli, o coordenador do Curso de Psicologia, Prof. Dr.
Marcelo Domingues Roman, o coordenador dos Cursos de Química e Química Industrial, Prof. Dr.
Heron Dominguez Torres da Silva, a coordenadora do Curso de Serviço Social, Profª Drª Maria
Liduína de Oliveira Silva, a coordenadora do Curso de Terapia Ocupacional, Profª Drª Viviane
Santalucia Maximino, a vice-diretora da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (Campus
Guarulhos), Profª Drª Marineide de Oliveira Gomes, representando a direção do Instituto de Ciência
e Tecnologia (Campus São José dos Campos), Profª Drª Mariá Cristina Vasconcelos Nascimento, a
vice-diretora da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios (Campus Osasco), Profª Drª
Cláudia Alessandra Tessari, a representante dos Professores Associados, Profª Drª Conceição Vieira
da Silva Ohara, a representante dos Professores Adjuntos, Prof.ª Drª Angela Susco Dib, a suplente
dos representantes dos Professores Adjuntos Prof.ª Dr.ª Cristina de Sá, a representante discente, Srª
Raíssa Moura e o suplente dos representantes discentes Sr. Giovani Mieto Foltran e o representante
dos servidores Técnicos Administrativos, Sr. Ygor Luiz Ventura. Justificaram a ausência: o
Coordenador do curso de Ciências Econômicas, Prof. Dr. Eduardo Luiz Machado, a Coordenadora
do Curso de Enfermagem, Profª Drª Suzete Maria Fustinoni, tal como a vice-coordenadora do
mesmo curso, a Coordenadora do Curso de Letras, Profª Drª Francine Ricieri, o representante da
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Escola Paulista de Medicina, Prof. Dr. Eduardo Alexandrino Medeiros. A pauta prevista para a
sessão foi: 1. Aprovação das Atas de outubro (ordinária e extraordinária), 2. Solicitação
trancamento de matrícula especial da estudante Marylin Daísa Pereira Ribeiro do curso
Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, do Campus São José dos Campos, 3. Indicação Grupo de
Trabalho Câmara de Graduação, 4. Comissão para estudos do perfil dos estudantes de graduação
da UNIFESP, 5. Apresentação do Projeto Pedagógico do curso de Engenharia de Computação, 6.
Calendário Acadêmico 2014 (solicitação Campus Guarulhos e São José dos Campos), 7. Campus
Zona Leste, 8. Abertura da nova turma de Ciências Atuariais no período integral. Após as boasvindas, a presidente iniciou a sessão solicitando o máximo de objetividade nas discussões, por ser
uma reunião de pauta longa. Apresentou os informes. (1) II Fórum de Graduação. Informou que
embora a taxa de comparecimento não tenha sido alta, foram levantadas questões e proposições
importantes. Comprometeu-se a encaminhar aos órgãos/unidades/setores competentes as propostas
sobre as quais a Universidade tivesse governabilidade. Dentre as propostas afetas a políticas de
Graduação, será elaborado um plano de metas. As propostas encaminhadas serão aglutinadas e o
documento resultante será encaminhado aos Conselheiros. Ressaltou que nem todos os pontos
abordados eram passíveis de intervenção, já que alguns se relacionavam a políticas de órgãos
externos à Unifesp. (2) Coordenação de Relações Internacionais. Lembrou que, com a
homologação do Prof. Dr. Joel Machado Jr. para a Coordenadoria de Avaliação, em setembro de
2013 (dois mil e treze), havia ficado vago o cargo de Coordenador de Relações Internacionais da
Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad). Lembrou que, por não se tratar de Coordenação instituída
regimentalmente, não haveria necessidade de homologação da indicação. Dessa forma, informou a
indicação do Prof. Dr. Julio Cesar Franco de Oliveira para o cargo de Coordenador de Relações
Internacionais da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad), enfatizando a experiência do docente
indicado na internacionalização e colocando essa Coordenação à disposição daqueles que
necessitarem de apoio quanto à internacionalização, sobretudo, quanto ao Programa Ciências sem
Fronteiras. (3) Vice-Coordenação do Curso de Filosofia. A coordenadora do Curso de Filosofia,
Prof.ª Dr.ª Izilda Johanson informou a troca de vice-coordenação do curso. O cargo, até então
ocupado pela Profª Drª Patrícia Aranovich, passaria a ser ocupado pelo Prof. Dr. Luciano Ferreira
Gatti. (4) Auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU). Informou que várias instâncias da
Universidade tinham recebido visita de auditores da CGU para verificar dados e informações. Na
graduação, a demanda foi para verificar como a Pró-Reitoria de Graduação verifica, determina,
acompanha e presta contas da carga horária dos docentes na Graduação. Nessa ocasião relembrou
que em reuniões passadas do Conselho já havia alertado os presentes sobre a importância de
“alimentar” os dados referentes à carga horária de cada docente, cuja informação é de
responsabilidade do próprio docente e deve ser informada na Pasta Verde no momento da passagem
de notas. Ressaltou que ainda que o sistema de dados hoje disponível mereça críticas e necessite de
melhorias, é fundamental estar atento à forma como as informações são inseridas, pois elas são
matéria-prima fundamental para geração de dados consistentes. Em caso de dificuldade com o
sistema, orientou que os docentes procurassem a Secretaria Acadêmica de seus campi para
esclarecimento e auxílio no processo. Destacou ainda a importância de tal dado para a Progressão
Funcional do próprio docente. Informou que não havia ainda acerto sobre a compra de um novo
sistema de informações e, portanto, era fundamental melhorar o funcionamento do sistema
existente. Como exemplo de avanço, citou a implantação de alguns serviços online, como o atestado
de matrícula já disponibilizado ao estudante e o projeto em desenvolvimento de novos serviços
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seguindo modelo similar. Alguns Conselheiros tiraram dúvida sobre o funcionamento e as
possibilidades da Pasta Verde e foram feitas algumas sugestões de melhoria, para as quais a PróReitora verificaria a viabilidade de uso/implantação. (5) ENADE. Informou a aplicação do Exame
Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), no dia 24 (vinte e quatro) do mês corrente, em
um final de semana que coincidiu com a aplicação de provas da Fundação Universitária para o
Vestibular (FUVEST). Conforme veiculado na mídia, a aplicação do exame no prédio da
Universidade Mackenzie foi cercada de problemas. Alguns de nossos estudantes dos cursos de
Enfermagem e Medicina ali alocados foram prejudicados com a falta de organização na aplicação
dessa avaliação. O fato foi detalhado pelo coordenador do curso de Medicina, Prof. Dr. Rimarcs
Gomes Ferreira. A Pró-Reitoria de Graduação tinha realizado, no decorrer do ano de 2013 (dois mil
e treze), um intenso trabalho de divulgação e esclarecimento para evitar que problemas ocorridos
em edições anteriores voltassem a acontecer. Contudo, a Universidade foi surpreendida com uma
aplicação desastrosa que comprometerá o processo e poderá implicar em danos para estudantes,
curso e instituição. Para o estudante, poderia comprometer a conclusão do curso e
consequentemente a colação e recebimento do diploma; para o curso e a instituição, comprometer a
avaliação da qualidade, da qual decorrem medidas de regulação que incluem suspensão de ingresso
de novos estudantes e perda de autonomia. Salientou que, a partir de 2014 (dois mil e quatorze),
conforme Nota Técnica Nº 1/2013 – Comissão de modelos do FORPLAD, os índices resultantes
dessa avaliação passarão a compor a Dimensão da Qualidade de Graduação (DQG), que participará
da Matriz de Orçamento de Outros Custeios e Capital (Matriz OCC) conforme previsto no
DECRETO Nº 7.233, DE 19 DE JULHO DE 2010 (inciso VI, §2º art. 4º do referido decreto).
Salientou que essa inovação era um mau uso da avaliação. Por conta dos prejuízos levantados,
comprometeu-se a encaminhar relatório à Magnífica Reitora contendo o nome dos estudantes
atingidos e os possíveis prejuízos decorrentes da desorganização da aplicação do ENADE 2013. Tal
documento servirá de base para o ofício que a Magnífica Reitora encaminhará a todas as instâncias
do governo federal envolvidas apresentando o fato e cobrando ações que anulem os possíveis
prejuízos para a Unifesp, os estudantes e os cursos envolvidos. Terminados os informes, passou-se à
pauta, seguindo a ordem do dia prevista. 1. Aprovação das Atas de Outubro de 2013 (reuniões
ordinária e extraordinária). Foi solicitada a correção da linha 191 (cento e noventa e um) da ata da
39ª (trigésima nona) Reunião do Conselho de Graduação - Extraordinária. Aonde se lia “dois
períodos letivos” deveria constar “dois semestres letivos” (“poderá ser concedido o trancamento de
matrícula, por até dois semestres letivos,…”.) Não havendo outras ressalvas a serem apresentadas, a
redação das atas da 38ª e da 39ª reunião (com a retificação apontada) foram colocadas em votação.
A ata da 38ª (trigésima oitava) Reunião do Conselho de Graduação - Ordinária tal como a ata
da 39ª (trigésima nona) Reunião do Conselho de Graduação - Extraordinária foram
aprovadas por unanimidade com 4 (quatro) abstenções e com o destaque da retificação da linha
191 na ata da 39ª (trigésima nona) Reunião do Conselho de Graduação - Extraordinária. 2.
Solicitação de trancamento de matrícula especial da estudante Marylin Daísa Pereira Ribeiro
do curso Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, do Campus São José dos Campos. Foi
analisada a solicitação da estudante Marylin Daísa Pereira Ribeiro, contida no processo Nº
23089.025219/2013-17. A motivação da solicitação deveu-se à saúde da estudante. O pedido passou
pela análise da Assistente Social e da Psicóloga do Campus São José dos Campos que deram
pareceres favoráveis ao trancamento de matrícula, considerando a motivação apresentada pela
estudante. O parecer foi encaminhado à comissão do Curso Bacharelado Interdisciplinar em Ciência
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e Tecnologia que se apresentou favorável ao trancamento. Não havendo inscrições para discussão
sobre o ponto em pauta, o pedido foi colocado em regime de votação. O Trancamento Especial de
matrícula da aluna Marylin Daísa Pereira Ribeiro, Processo Nº 23089.025219/2013-17 do
curso Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, do Campus São José dos Campos
foi aprovado por unanimidade. 3. Indicação Grupo de Trabalho Câmara de Graduação. A Srª
Presidente recordou que, na 38ª reunião do Conselho, realizada aos dezesseis dias do mês de
outubro de dois mil e treze (16/10/2013), foi aprovada a criação (incluindo o texto do regulamento
que o criaria) do Grupo de Trabalho (GT) da Câmara de Graduação. A indicação dos representantes
que a comporiam, no entanto, ficou postergada para a reunião de novembro do Conselho. Destacou
que a indicação do nome de um estudante, um servidor e um docente precisaria vir do Conselho,
mas não necessariamente a pessoa indicada precisaria ser um conselheiro. O Sr. Ygor Luiz Ventura,
representante do técnico-administrativos, esclareceu que devido ao período de férias não tinha
tomado conhecimento da solicitação e não teria condições de indicar o nome de um representante da
categoria na presente reunião do CG. Os conselheiros sugeriram que fossem votadas as indicações
apresentadas e, as demais, encaminhadas no decorrer do mês. As indicações das Unidades
Universitárias já tinham sido solicitadas e estavam sendo encaminhadas. A Srª Raíssa Moura,
representante discente, alegou dificuldade similar àquela encontrada na categoria dos técnicoadministrativos e solicitou encaminhamento posterior do nome. A Presidente ressaltou que
independentemente da composição, o GT poderia convidar outros docentes que pudessem contribuir
com as discussões lá travadas. Foi indicado o nome da Profª Drª Conceição Vieira da Silva Ohara
para participar do GT na representação docente. A indicação da Profª Drª Conceição Vieira da
Silva Ohara para representação docente no Grupo de Trabalho Câmara de Graduação foi
aprovada por unanimidade. A indicação posterior dos outros membros foi aprovada por
consenso. 4. Comissão para estudos do perfil dos estudantes de graduação da UNIFESP. A Srª
Presidente esclareceu que uma Comissão similar existia, na UNIFESP, mas que no ano corrente não
teria tido o funcionamento e a evolução esperada. Aquela Comissão foi desfeita no âmbito do
Conselho de Assuntos Estudantis, a qual era vinculada, e a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
propôs ima nova Comissão conjunta com a Pró-Reitoria de Graduação. A nova Comissão já havia
passado pelo Conselho de Assuntos Estudantis (CAE) tendo sua composição aprovada, assim como
a indicação da composição sob a responsabilidade daquele conselho (um técnico, um docente e dois
discentes). Informou que pela ProGrad já haviam sido indicados como membros o Coordenador de
Avaliação, Prof. Dr. Joel Machado Jr., e a estatística, Sra. Rejane Augusta de Oliveira Figueiredo.
Para melhor encaminhamento, sugeriu que fosse votado o texto da portaria da Comissão e os nomes
fossem encaminhados posteriormente. Os Conselheiros entenderam que seria interessante que os
nomes dos docentes participantes pudessem vir um do campus Osasco e outro do Curso de Serviço
Social pela natureza dos cursos. Foi votada primeiramente a portaria de criação da Comissão e, em
seguida, a escolha da origem dos nomes de docentes a serem encaminhados posteriormente. O texto
da portaria da Comissão para Estudos do Perfil dos Estudantes de Graduação da UNIFESP
foi aprovado por unanimidade. A indicação de um nome de docente do campus Osasco e outro
nome de docente oriundo do Curso de Serviço Social para comporem a Comissão para
Estudos do Perfil dos Estudantes de Graduação da UNIFESP foi aprovada por unanimidade.
5. Apresentação do Projeto Pedagógico do curso de Engenharia de Computação. A Srª
Presidente convidou a vice-coordenadora do Curso de Engenharia de Computação para apresentar o
Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Engenharia de Computação. O parecer da Coordenação de
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Projetos Pedagógicos e Acompanhamento Pedagógico foi de recomendação do projeto apresentado,
considerando que o mesmo “atende à concepção pedagógica do curso, às orientações oficias e às
legislações vigentes.”. A vice-coordenadora do Curso de Engenharia de Computação, Profª Drª Ana
Carolina Lorena apresentou o PPC do curso, caracterizado por ser um pós-BCT (Bacharelado em
Ciência e Tecnologia), apresentando a forma de ingresso, o perfil dos egressos, a carga horária total
do curso, a matriz, a regulamentação existente sobre a formação de engenheiros e outras
regulamentações referentes à área, apontando terem seguidos todas as diretrizes recomendadas para
formação de profissionais de engenharia de computação. A Srª Presidente parabenizou a vicecoordenadora pela apresentação e encaminhou a discussão. Foi questionada a orientação fornecida
ao estudante para que ele saiba desde o início qual o percurso necessário para a trajetória escolhida.
A vice-coordenadora respondeu que, no Campus, existe um dia destinado a essa orientação,
denominado de “Dia da Trajetória”. Nesse dia, um docente de cada área fica disponível para
explicar aos estudantes interessados qual a melhor trajetória a ser cursada no BCT tendo em vista o
interesse da futura formação. A Pró-Reitora acrescentou que o modelo de Bacharelado
Interdisciplinar é novo nas Instituições e, especialmente, na UNIFESP. Na reformulação dos
Projetos Pedagógicos está sendo prevista a presença de docentes tutores dos estudantes em suas
escolhas. Foi questionado, pelos conselheiros, sobre como o Curso estava se organizando para
tratar a questão das reprovações e da deficiência da formação básica apresentada pelos estudantes. A
coordenadora do Curso de Matemática Computacional, Profª Drª Kelly Cristina Poldi, apresentou a
solução encontrada pelo curso, ainda na gestão anterior: Unidades Curriculares (UCs) com conteúdo
muito extenso para ser tratado em apenas setenta e duas horas (72 h.) e para as quais os avaliadores
do MEC na ocasião da visita de reconhecimento solicitaram maior carga horária foram revistas com
ampliação da carga horária e criação de um trabalho específico de resoluções de exercícios em sala
com grupos menores de alunos. Um exemplo de UC em que essa metodologia foi implantada e
houve sucesso foi a UC Matemática Discreta. Com a nova metodologia, os casos de reprovação têm
ficado restritos àqueles estudantes que desistem do curso. Após o esclarecimento das dúvidas, o
PPC do curso de Engenharia computacional foi homologado por unanimidade. 6. Calendário
Acadêmico 2014 (solicitação Campus Guarulhos e São José dos Campos). A Srª Presidente
esclareceu que o assunto “Calendário Acadêmico” estava retornando à pauta por solicitação dos
Campi Guarulhos e São José dos Campos. Por ter sido questionada por e-mail, pelo presidente de
Câmara de Graduação de São José dos Campos, sobre repactuação do calendário em relação à
manutenção ou não de aulas no período de realização dos jogos da Copa do Mundo FIFA 2014,
realizou consulta à Procuradoria Federal junto à UNIFESP. O Parecer resultante dessa consulta foi
encaminhado aos Conselheiros, confirmando a recomendação de se manterem suspensas as
atividades no período da Copa e obediência à Lei da Copa. Lembrou que uma deliberação contrária
à recomendação do parecer da Procuradoria e uma repactuação diversa da decisão tomada pelo
Conselho de Graduação, em reunião anterior, precisaria de nova consulta e decisão do Conselho.
Após intensa discussão, a Presidente colocou em votação a pertinência de se rediscutir a decisão
anterior do Conselho. A rediscussão do calendário foi aprovada com maioria de votos, 3 (três)
votos contrários e 2 (duas) abstenções. A Pró-Reitora de Graduação propôs que para a nova
discussão do calendário participassem não apenas as direções de campi como os presidentes das
Câmaras de Graduação. A participação das direções de campi, tal como dos presidentes das
Câmaras de Graduação na discussão do calendário foram aprovadas por unanimidade. A Srª
Presidente solicitou a inversão dos dois últimos pontos de pauta, uma vez que o ponto 7. Campus
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Zona Leste tomaria certo tempo, com a apresentação dos estudos realizados pela ProGrad sobre a
região e a indicação de nomes para compor uma comissão que organizará um Seminário sobre o
novo campus. A inversão dos sétimo e oitavo pontos de pauta foi consentida por todos os
conselheiros presentes. 7. Abertura da nova turma de Ciências Atuariais no período integral.
Para apresentação do sétimo item, a Srª Presidente convidou o Coordenador do Curso de Ciências
Atuariais, Prof. Dr. Arthur Bragança. O coordenador apresentou o curso, o mercado de ciências
atuariais e a importância para o Brasil da formação desse profissional que definiu como “arquitetos
da vida”. Com a contratação de novos docentes, aprovados nos concursos recentes, o curso passaria
a contar com 8 (oito) docentes, havendo corpo docente suficiente para comportar a abertura das
outras 40 (quarenta) vagas previstas no projeto inicial, mas não implantadas pela insuficiência de
docentes para lecionar em duas turmas nesse curso. A Pró-Reitora informou que o prazo para
abertura de novas vagas encerrava-se no dia vinte e nove de novembro e, portanto, era urgente
deliberar sobre essa possibilidade de ampliação das vagas com a criação de mais uma turma em
outro turno para oferta no ano de dois mil e quatorze (2014). Foi questionado se, para a abertura de
novo turno, estaria havendo previsão de contratação de servidores técnico-administrativos,
sobretudo para secretaria do campus. A Vice-diretora do Campus Osasco informou que estavam
previstas 13 (treze) vagas para técnicos administrativos, além da estrutura atual da secretaria,
composta por 6 (seis) técnicos e 3 (três) estagiários. A criação de novo turno com quarenta vagas
em período integral para o Curso de Ciências Atuariais do Campus Osasco e sua oferta no
Sistema de Seleção de Ingresso (Sisu) em 2014 foi aprovada por unanimidade. 7. Campus
Zona Leste. A Srª Presidente fez uma exposição rápida sobre os encaminhamentos dados à
expansão, o terreno e as obras em prédio na Zona Leste, esclarecendo que encaminharia a
apresentação com os dados dos levantamentos e discussões produzidos sobre o assunto até aquele
momento por e-mail para os Conselheiros. Explicou primeiramente que a contaminação do prédio
doado não estava no terreno, mas nas paredes do edifício devido ao material com o qual a extinta
indústria ali instalada trabalhava. Lembrou que ainda não havia consenso sobre o status
administrativo do novo local, isto é, sobre a sua incorporação ao Campus São Paulo como nova
unidade ou a criação de um novo campus. Diferentemente do que fora veiculado na mídia, não
havia definição sobre cursos a serem instalados naquele local. A decisão sobre a abertura de cursos
seria precedida de longo debate no interior da instituição (incluindo se interessava à Unifesp a
duplicação de cursos já existente em localidade diferente), tal como a previsão de servidores,
docentes, técnicos e verbas, além de questões administrativas referentes à realização de concursos
para admissão do pessoal. No interior da Universidade, essa discussão estaria sendo capitaneada
pelas Pró-Reitorias de Graduação (ProGrad), Planejamento (ProPlan), Extensão (ProEx) e PósGraduação (ProPGP) e deveria contar com a participação de representantes indicados pelo Conselho
de Graduação. Dos estudos realizados pela ProGrad, foram identificadas necessidades e
possibilidades para o Ensino Superior na Zona Leste. Entretanto, com a divulgação desses estudos
na mídia, houve uma interpretação equivocada de que já haveria definição de Cursos que a
UNIFESP ofereceria. A Pró-Reitora reafirmou não haver ainda entendimento sobre os cursos a
serem ofertados na Zona Leste, enfatizando a necessidade de uma discussão institucional anterior.
Convidou àqueles que se interessassem por participar de comissão organizadora de um Seminário
sobre o Projeto Pedagógico do Campus para participar das discussões e retorná-las para o Conselho.
O coordenador do Curso de Engenharia de Materiais, Prof. Dr. Eduardo Quinteiro, e a coordenadora
do Curso de Engenharia Química, Profa. Dra. Marlei Roling Scariot, candidataram-se a acompanhar
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as discussões. A Srª Presidente esclareceu que a não indicação de outros nomes naquele momento,
não impediria que a participação na discussão fosse solicitada mais para frente. Não sendo ponto
passível de deliberação e não havendo novas inscrições para discussão, a pauta foi esgotada.
Agradecendo a presença de todos, às treze horas e dois minutos, a Sr.ª Presidente encerrou a sessão.
Eu, Christine da Silva Pinheiro, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada por
mim, pela secretária do CG, Cristiane Regina da Silva, pela Pró-Reitora de Graduação, Profª Drª
Maria Angélica Pedra Minhoto. Ata aprovada na 41ª Reunião do Conselho de Graduação Ordinária, realizada aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e treze (18/12/2013).
Secretária - Cristiane Regina da Silva _________________________________________________
Secretária - Christine da Silva Pinheiro ________________________________________________
Pró-Reitora de Graduação – Profª Drª Maria Angélica Pedra Minhoto ________________________
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