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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO DA EFLCH-1 
UNIFESP. 2 

Aos sete dias do mês de agosto de 2017, às 10h00 horas, reuniu-se a Câmara de Graduação da 3 
EFLCH-Unifesp, por convocação de seu presidente pró-tempore, prof. Indaiá de Santana Bassani, 4 
coordenadora do curso de Letras Português Bacharelado. Presentes: professores: Elaine Lourenço 5 
(História), José Hamilton (Letras Francês), Fernando Gazoni (Letras Espanhol), Indaiá Bassani 6 
(Letras Português), José Carlos Vilardaga (História), Marcos Rufino (Ciências Sociais), Neide 7 
Elias (Letras Espanhol), Rogério Schlegel (Ciências Sociais) e Patrícia Aranovich (Filosofia), 8 
representante discente: Augusto Nalini Aigner de Paula, representante Técnico: Andreza Felix de 9 
Avelois e convidada: Mariana Puridade – Servidora do NAE-EFLCH. Pauta: Informes. 1. 10 
Aprovação da ata da reunião de 26/07 (Anexo Ponto 1). 2. Apresentação NAE. 3. Casos 11 
discentes. 4. Revalidação de diplomas (Anexo Ponto 4). 5. Dados da evasão (Anexo Ponto 5). 12 
6. Demandas locais a serem levadas à reunião com a Prograd. 7. Aproveitamento de carga 13 
horária de alunos que ingressam depois da primeira chamada. 8. Novo Regimento Prograd. 14 
A reunião iniciou às 10:27 pelos informes, Professora Indaiá falou que a implementação da 15 
extensão nos cursos de graduação deveria ser discutida e que haveria uma reunião no dia 26/09 16 
para esclarecer dúvidas e para mostrar o histórico e exemplos de implementações; falou sobre a 17 
solicitação de liberar alunos para participar da abertura do semestre, os departamentos decidiram 18 
que ficaria a critério do docente responsável pela UC a dispensa; Andreza informou que na 19 
rematrícula do 2º semestre de 2017 não foi registrado nenhum problema sistêmico que impedisse o 20 
acesso do aluno, como ocorreu em outros momentos, e que de maneira geral havia corrido tudo 21 
bem, apenas duas UCs de Filosofia e duas de História não apareciam no sistema para a solicitação 22 
de matrícula, mas o Apoio Pedagógico realizou a matricula nestas UCs via requerimento; Elaine 23 
falou que o próximo fórum de Licenciatura seria no dia 29/08/2017 às 10h, e pensariam que quais 24 
UCs poderiam cumprir o papel de UCFP e na curricularização da extensão. 2. Apresentação 25 
NAE: A servidora Mariana Puridade participou da reunião e falou dos trabalhos realizados pelo 26 
NAE, explicou fluxo para conceder benefícios aos alunos e as regras para a sua manutenção, falou 27 
de projetos para a permanência dos alunos e que o NAE realizou uma pesquisa para o diagnóstico 28 
de problemas e se comprometeu a encaminhar para a Câmara de Graduação o resultado 29 
consolidado desta pesquisa.  5. Dados da evasão: Prof. Rogério sugeriu mapear dados sobre a 30 
evasão e que a instituição solicitasse uma nova pesquisa que levantasse dados de evasão de todas 31 
as instituições federais.  1. Aprovação da ata da reunião de 26/07: a ata foi aprovada por todos 32 
os membros. 3. Casos discentes: foram deferidos os seguintes processos discentes: 015338/2017-95 - 33 
Alessandra de Oliveira Vieira; 015313/2017-91 - Claudiomir Ferreira de Melo; 015318/2017-14 - Elisângela do 34 
Nascimento Cordeiro; 015277/2017-66 - Henrique Bermude Graça; 015351/2017-44 - Leandro Lima Santos; 35 
015337/2017-41 - Lethícia Feliciano da Silva; 015339/2017-30 - Lidiane Rodrigues Domingues; 015300/2017-12 - 36 
Rubens Gomes Cardoso e  015314/2017-36 - Vanuza Maria Belo. Foram indeferidos os seguintes processos: 37 
015245/2017-61 - Lidiane dos Santos Ramos e 015323/2017-27 - Marcia Regina de Araújo. 4. Revalidação de 38 
diplomas: Prof. Indaiá falou que enviaria para todos os membros da Câmara os documentos 39 
referentes a revalidação de diplomas e que na próxima reunião o tema seria discutido, pois 40 
deveriam debater como seria feito, considerando as especificidades dos cursos e elaborando um 41 
procedimento que fosse igual para todo o campus seguindo a orientação do Conselho  de 42 
Graduação. 6. Demandas locais a serem levadas à reunião com a Prograd: a pró-reitora de 43 
graduação participaria da próxima reunião da Câmara de Graduação, no dia 11/09/2017, para que 44 
fossem apontadas as melhorias necessárias, uma das sugestões que seriam apresentadas seria a 45 
regulamentação da continuidade de estudos aos alunos matriculados em cursos que ofereciam a 46 
possibilidade de colar mais de um grau, o acesso dos coordenadores aos históricos dos alunos 47 
através da pasta verde, a aprovação do regimento da câmara e melhorias no sistema acadêmico. 7. 48 
Aproveitamento de carga horária de alunos que ingressam depois da primeira chamada: 49 
professores questionaram se haveria uma orientação institucional referente ao controle de faltas 50 
para alunos que ingressam depois da primeira chamada e consideraram importante haver uma 51 
conduta institucionalizada para tal situação e concordaram em deixar este questionamento para a 52 
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reunião com a Pró-Reitora de Graduação, que seria realizada no dia 11/09/2017. 8. Novo 53 
Regimento Prograd: a câmara sugeriu que fosse incluído no novo regimento a regulamentação da 54 
continuidade de estudos. Encerrados os debates, informações e deliberações, e nada mais havendo 55 
a acrescentar, eu, Andreza Avelois, lavrei a presente ata. Guarulhos, 07 de agosto de 2017. 56 


