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

UNIFESP. 2 

Ao primeiro dia do mês de julho de 2019, às 09 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara de 3 

Graduação da EFLCH-Unifesp, por convocação de sua presidenta, professora Marina Soler. 4 

Presentes: Representantes docentes: Lucila Pesce (Pedagogia), Marcos Rufino (Ciências Sociais), 5 

André Carone (Filosofia), João Kogawa (Letras Português), Maria Lucia Claro Cristóvão (Letras 6 

Francês), Maria Eulália Ramicelli (Letras Inglês), Leandro Pasini (Letras Espanhol), Alexandre 7 

Godoy (História), Marcelo Lachat (Letras Português), Manoela Rossinetti (História da Arte), 8 

Marina Soler (presidente Câmara), Fernando Gazoni (vice-presidente Câmara). Representante 9 

TAE: Lídia Martins. Justificaram ausência os seguintes membros docentes: José Hamilton (Letras 10 

Francês) e Souzana Mizan (Letras Inglês). I. Pauta: I. Informes; II. Ordem do dia: 1. 11 

Aprovação da ata da reunião de 27/05; 2. Processos Discentes; 3. Feira do Estudante de 12 

Guarulhos (11 e 12 de setembro); 4. Edital para Reingresso dos estudantes concluintes dos 13 

cursos de graduação com admissão via Área Básica de Ingresso (ABI); 5. Inclusão de duas 14 

UCs do curso de Letras; 6. Inclusão de uma UC do curso de Filosofia; 7. Homologação da 15 

nova eleição do curso de Pedagogia; 8. Apuração da eleição para Presidência e Vice-16 

Presidência da Câmara; 9. Homologação da nova Presidência e Vice-Presidência da 17 

Câmara; 10. Homologação da nova coordenação do curso de História da Arte. A presidenta 18 

da Câmara de Graduação, Marina Soler, iniciou a reunião às 09 horas e 40 minutos, com a eleição 19 

para Presidente e Vice-Presidente da Câmara de Graduação. Lídia Martins e João Kogawa, que 20 

compunham a Comissão Eleitoral, conduziram a eleição para presidência da Câmara. A eleição 21 

teve uma chapa inscrita, composta pela profa. Dra. Vera Lúcia Gomes Jardim (para o cargo de 22 

Presidente) e pelo prof. Dr. Uirá Felippe Garcia (para o cargo de Vice-presidente). O mandato 23 

possui duração de 2 anos e, após a sua divulgação oficial, o resultado deverá ser encaminhado à 24 

Congregação do campus e ao Conselho de Graduação. Informes: Alexandre reiterou 25 

manifestação feita anteriormente por e-mail sobre o fato de a Câmara de Graduação ser 26 

demandada com frequência pela ProGrad a tomar decisões importantes sem tempo hábil para a 27 

discussão em reunião. Marina informou que inseriu a proposta do reingresso especial na consulta 28 

pública ao Regimento Interno da ProGrad. André informou que o curso de Filosofia recebeu 29 

recursos de candidatos não classificados no edital de reingresso para portadores de diploma, 30 

observando que o edital não previa classificação por nota nem classificação dos candidatos não 31 

selecionados, ficando a coordenação de curso responsável por definir e justificar os critérios de 32 

desclassificação; observou também que os editais de reingresso e reingresso para portadores de 33 

diploma causarão discussões, pois apresentam tratamentos diferentes para os alunos egressos da 34 

UNIFESP e de outras instituições. Fernando informou que na última reunião da Congregação do 35 

campus, a diretora acadêmica relatou preocupação com o número crescente de alunos com 36 

problemas psicológicos, sugerindo que a Câmara avaliasse a criação de um assento para o NAE; 37 

Marina sugeriu pautar o assunto na próxima reunião. André informou que os PPCs de Filosofia e 38 

Pedagogia foram aprovados na última reunião da Congregação e que os documentos foram 39 

encaminhados à CPAP. Marina lembrou que os demais cursos têm até março de 2020 para 40 

realizar as alterações em seus PPCS, conforme acordado em reunião. Lídia informou que o 41 

processo de rematrícula para o 2° semestre de 2019 ocorrerá entre 22/07 e 15/08, sendo o início 42 

das aulas previsto para 08/08, observando que o Apoio Pedagógico está fazendo a divulgação dos 43 

quadros semanais e das orientações de rematrícula para orientar os alunos. Marina reiterou a 44 

importância de os docentes iniciarem as aulas seguindo o calendário acadêmico, sugerindo àqueles 45 

que estiverem de férias solicitar auxílio da coordenação ou dos colegas para apresentação do 46 

programa de sua UC no primeiro dia de aula; informou ainda que compartilhou a pasta de arquivos 47 

da Câmara com as coordenações de curso, após disponibilização dos recursos do Google Drive 48 

com espaço ilimitado pela UNIFESP aos servidores. II. Ordem do dia: 1. Aprovação da ata da 49 

reunião de 27/05: aprovada com duas abstenções. 2. Processos Discentes: Foram analisados os 50 
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seguintes processos discentes: 015150/2019-17 – Mat. 114361 – Sabrina Câncio Tavares 51 

(Trancamento Especial de matrícula): deferido; 015127/2019-14 – Mat. 135316 – Karen Almeida 52 

Sooma (Trancamento Especial de matrícula): deferido; 015112/2019-56 – Mat. 67833 – Jaqueline 53 

Gomes de Souza (Ampliaçãodo prazo de integralização): deferido; 015103/2019-65 – Mat. 75880 54 

– Tamires Menezes Sobral (Ampliaçãodo prazo de integralização): deferido; 015164/2019-22 – 55 

Mat. 136646 – Gabriel Perez Rodrigues (Trancamento Especial de matrícula):  deferido; 56 

015189/2019-26 – Mat. 75900 – Bruna Meneses da Silva (Ampliação do prazo de integralização): 57 

deferido; 015190/2019-51 – Mat. 143157 – Carolina Ferreira da Silva (Trancamento Especial de 58 

matrícula): deferido; 015197/2019-72 – Mat. 76502 – Amanda Leisa Martins da Silva (Ampliação 59 

do prazo de integralização): deferido; 015162/2019-33 – Mat. 67566 – Brigida Prado 60 

(Trancamento Especial de matrícula): deferido; 015193/2019-94 – Mat. 136433 – Lucas Linconl 61 

Santana dos Santos (Trancamento Especial de matrícula): deferido; 015187/2019-37 – Mat. 77516 62 

– Marília Mayumi Inoue (Ampliação do prazo de integralização): deferido; 015160/2019-44 – 63 

Mat. 141830 – Amanda Monteiro Firmino (Trancamento Especial de matrícula): deferido; 64 

015159/2019-10 – Mat. 76585 –Ingrid de Lima Garcia (Ampliaçãodo prazo de integralização): 65 

deferido; 015143/2019-15 – Mat. 78757 – Mariana Cano dos Reis (Ampliaçãodo prazo de 66 

integralização): deferido. 3. Feira do Estudante de Guarulhos (11 e 12 de setembro): Marina 67 

informou que a Feira do Estudante ocorrerá nos dias 11 e 12 de setembro, no Teatro Adamastor, 68 

centro de Guarulhos, relatando que participou do evento de lançamento e que a Prefeitura espera 69 

bater o recorde de participação esse ano. Esclareceu que para as instituições públicas, os estandes 70 

são gratuitos e que, no ano passado, a então presidente da Câmara, Indaiá, solicitou aos docentes 71 

que se voluntariassem em uma escala de trabalho. Lucila observou que no ano passado os 72 

períodos da manhã e da noite foram os mais cheios, devido à presença dos alunos do Ensino 73 

Médio e que por isso é importante priorizar esses horários. Marina informou que haverá 74 

chamamento de monitores e que é necessária uma comissão para selecioná-los, produzir 75 

certificados, fazer as escalas e solicitações de impressão de material à direção etc. Fernando e 76 

André se disponibilizaram para compor a comissão, juntamente com a nova presidência da 77 

Câmara, sendo aprovado. 4. Edital para Reingresso dos estudantes concluintes dos cursos de 78 

graduação com admissão via Área Básica de Ingresso (ABI): Alexandre sugeriu que os editais 79 

de reingresso e reingresso especial sejam divulgados em paralelo e que não seja mencionado o 80 

percentual de 50% da carga horária a ser aproveitada, deixando a convalidação a critério da 81 

comissão de curso. Esclareceu que tal sugestão se baseia em uma simulação feita para o curso de 82 

História, em que, sobretudo nos casos em que o aluno concluir a Licenciatura e reingressar no 83 

Bacharelado, ele terá que cursar novamente as mesmas UCs, pois não há UCs a mais do 84 

bacharelado em relação à licenciatura. Marina informou que irá relatar tal sugestão e 85 

questionamento à ProGrad, além de esclarecer qual a ordem de divulgação dos editais. 5. Inclusão 86 

de duas UCs do curso de Letras: Marcelo informou que dois docentes da área de Estudos 87 

Literários estavam sem atribuição de aulas no 2° semestre e que, em consulta ao Apoio, foi 88 

informado que havia duas salas pequenas disponíveis, sendo acrescentada uma UC e uma turma de 89 

outra UC já ofertada ao quadro, sendo as inclusões aprovadas por unanimidade. 6. Inclusão de 90 

uma UC do curso de Filosofia: André informou que, em consulta ao Apoio, foi informado da 91 

existência de uma sala pequena para a inclusão de uma UC no quadro de Filosofia, sendo a 92 

inclusão aprovada por unanimidade. 7. Homologação da nova eleição do curso de Pedagogia: 93 

Lucila informou que ela e a professora Edna encerraram o período na coordenação de Pedagogia, 94 

assumindo a nova coordenação e vice, composta respectivamente pelo Prof. Dr. Fernando 95 

Rodrigues de Oliveira (Coordenador de Curso) e Profa. Dra. Adriana Regina Braga (Vice-96 

Coordenadora de Curso) que, colocada em votação, foi  aprovada por unanimidade. 8. Apuração 97 

da eleição para Presidência e Vice-Presidência da Câmara: Lídia e João, como membros da 98 

comissão eleitoral, realizaram a apuração dos votos, sendo computados 11 (onze) votos válidos 99 

para a chapa única, composta pela profa. Dra. Vera Lúcia Gomes Jardim e pelo prof. Dr. Uirá 100 
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Felippe Garcia, eleitos Presidente e Vice-presidente da Câmara, respectivamente. 9. Homologação 101 

da nova Presidência e Vice-Presidência da Câmara: após a apuração dos votos, a homologação 102 

da chapa única foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 10. Homologação da nova 103 

coordenação do curso de História da Arte: Marina informou que as professoras Manoela 104 

Rossinetti Rufinoni e Yanet Aguilera Franklin de Matos foram eleitas para a coordenação e vice-105 

coordenação do curso de História da Arte; sendo colocada em votação, a homologação foi 106 

aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a acrescentar, eu, Lídia Martins, lavrei a presente 107 

ata. Guarulhos, 02 de julho de 2019.  108 


