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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO DA EFLCH-1 
UNIFESP. Aos três dias do mês de julho de 2018, às 10 horas, reuniu-se a Câmara de Graduação 2 
da EFLCH-Unifesp, por convocação de sua presidenta, prof. Indaiá de Santana Bassani, 3 
coordenadora do curso de Letras Português Bacharelado. Presentes: professores: Indaiá de 4 
Santana Bassani (Letras – Português), Fernando Gazoni (Letras – Espanhol), Marcos Rufino 5 
(Ciências Sociais), Marina Soler (História da Arte), José Hamilton Maruxo (Letras – Francês), 6 
Neide Elias (Letras – Espanhol), Lucila Pesce (Pedagogia), Elaine Lourenço (História), José 7 
Carlos Villadarga (História), Patricia Aranovich (Filosofia); representante técnico: Diego Casado. 8 
Convidada: Lídia Martins. Justificaram ausência a Prof. Sueli Fidalgo e o estudante Augusto 9 
Aigner. Pauta: I. Informes, II. Ordem do dia: 1. Aprovação da ata da reunião de 04/06/2018; 2. 10 
Processos Discentes; 3.Aprovação de PPCs dos cursos de Letras, Filosofia, Ciências Sociais e 11 
História; 4. Domínios Conexos Fixos – início das discussões; 5. Ensalamento; 6. Data do Dia 12 
Aberto 2019; 7. Calendário 2018 e Fórum ABI; 8. Esclarecimento sobre processo de rematrícula 13 
na EFLCH; 9. Indicação de nomes para a Comissão de Coordenadoria de Avaliação da Pró-14 
Reitoria de Graduação; 10. Calendário de reuniões da Câmara de Graduação 2018.2. Informes: A 15 
Prof. Indaiá Bassani iniciou a reunião dando informes sobre o último Conselho de Graduação – a 16 
nova abertura do curso sobre inclusão escolar e informou sobre as novas alterações no calendário 17 
acadêmico. Sobre a Feira do Estudante em Guarulhos, a Professora informou que irá enviar 18 
comunicado aos docentes para verificar quem possui a intenção de participar do evento. A 19 
servidora Lídia Martins deu informes sobre como participar e enviar proposta para a elaboração do 20 
PPI (Projeto Pedagógico Institucional) da Unifesp. Informou que ainda falta a indicação de mais 21 
um representante docente para o Comitê Editorial Local. A servidora também informou que 22 
enviará à Câmara o documento norteador da elaboração do PPI. Sobre a publicação dos TCC pela 23 
Biblioteca, foi informado que a partir do próximo semestre os TCC já serão disponibilizados pela 24 
Biblioteca e trabalhos antigos também poderão ser publicados, caso haja interesse.  Aprovação da 25 
ata da reunião de 04/06/2018: foram realizados alguns apontamentos e a ata foi aprovada com 2 26 
abstenções.  Aprovação de PPCs dos cursos de Letras, Filosofia, Ciências Sociais e História: 27 
os coordenadores apresentaram os novos PPCs a serem aprovados pela Câmara de Graduação 28 
(Letras – Português, Letras Português e Espanhol, Letras – Português e Francês, Letras – 29 
Português e Inglês, História, Ciências Sociais e Filosofia). Foram destacadas as principais 30 
alterações com relação aos PPCs vigentes até o momento. Os PPCs foram aprovados por 31 
unanimidade e serão enviados à Congregação, para aprovação e posterior envio à CPAP. O 32 
servidor Diego Casado solicitou que, quando do envio à CPAP, o Apoio Pedagógico também seja 33 
copiado para que possa verificar qualquer eventual necessidade de ajuste. A Prof. Indaiá pediu aos 34 
coordenadores dos cursos envolvidos que participem da próxima reunião da Congregação, para 35 
que apresentem os novos PPCs que seguem para aprovação.  Processos Discentes: foram 36 
analisados os seguintes processos discentes: 015242/2018-16 – 85267 - Carolina de Oliveira Patta 37 
– DEFERIDO; 015238/2018-40 – 94980 - Jane Alessandra Yamaguti de Camargo – DEFERIDO; 38 
015207/2018-99 – 68423 - Lucas Alves de Araújo – DEFERIDO; 015227/2018-60 – 113036 -  39 
Barbarah dos Reis Canali – DEFERIDO; 015123/2018-55 – 69093 - Rafael Briganti Duro – 40 
DEFERIDO; 015244/2018-05 – 68953 - Rômulo Batista Aenlhe Correa – DEFERIDO; 41 
015248/2018-85 – 62186 - Carlos Shuiti Hana Husa – DEFERIDO; 015241/2018-63 – 69964 - 42 
Elisangela Maciel do Egito – DEFERIDO; 015222/2018-37 – 67832 - Higor de Moura Valente – 43 
DEFERIDO; 015229/2018-59 – 67829 - Fernanda Ferreira da Silva – DEFERIDO; 015215/2018-44 
32 – 123103 - Anderson Sales dos Santos Oliveira – INDEFERIDO; 015245/2018-41 – 120576 - 45 
Caroline Silva de Souza – DEFERIDO.  Ensalamento: a Câmara tomou ciência da disposição das 46 
salas para a graduação no próximo semestre. Data do Dia Aberto 2019: após debate sobre o 47 
calendário da EFLCH e as datas do ENEM, ficou definida, a princípio, a data de 09/04/2019 para 48 
realização do Dia Aberto em 2019. Foi também enfatizada a importância de levar o tema do Dia 49 
Aberto para a Congregação, para que haja mais pessoas envolvidas com o evento. Esclarecimento 50 
sobre processo de rematrícula na EFLCH: a Prof. Indaiá Bassani leu o documento enviado pelo 51 
chefe da Secretaria de Graduação, Marcio Ribeiro, informando que o Apoio Pedagógico não 52 
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poderia assinar  em conjunto com a Câmara o documento anteriormente proposto sobre o processo 53 
de deferimento de rematrícula no campus Guarulhos. O e-mail explicava que, apesar de aceitar 54 
realizar o trabalho no sistema desde que assim seja estabelecido, o setor não pode reivindicar a 55 
tarefa para si. Assim sendo, foi colocado em votação o envio do documento com a assinatura 56 
apenas da Câmara de Graduação, o que foi unanimemente aprovado. Indicação de nomes para a 57 
Comissão de Coordenadoria de Avaliação da Pró-Reitoria de Graduação: o Prof. Rogério 58 
Schlegel explicou como está a atual composição da Comissão. A prof. Indaiá informou que o Prof. 59 
Rafael Minussi havia manifestado interesse em sua participação e seu nome foi aprovado pela 60 
Câmara. O Prof. Rogério disse que posteriormente enviaria o nome proposto durante a reunião do 61 
Depto. de Ciências Sociais, que ocorreu no mesmo horário da reunião da Câmara de Graduação. 62 
Calendário de reuniões da Câmara de Graduação 2018.2: a Prof. Indaia Bassani, em virtude de 63 
prováveis mudanças informadas pela Direção do Campus nos prazos de envio e divulgação das 64 
pautas da Congregação, propôs alteração no calendário de reuniões da Câmara, para que as 65 
reuniões ocorram na segunda-feira da semana anterior à reunião da Congregação.  Também 66 
sugeriu uma reunião em 6 de agosto, para tratar dos pontos que forem alcançados nesta reunião em 67 
virtude do teto do horário. Então o calendário para as reuniões da Câmara de Graduação no 2º 68 
sem./2018 foi aprovado com as seguintes datas: 06/08, 27/08, 24/09, 22/10 e 26/11. O horário das 69 
reuniões permanece inalterado (entre 9:30h e 13h). Ao final da reunião, a Prof. Elaine Lourenço 70 
falou sobre o andamento dos trabalhos do Fórum de Licenciaturas, sobre a importância na 71 
valorização deste espaço. O Fórum de Licenciaturas está vinculado à Câmara de Graduação e tem 72 
como objetivo pensar a formação de educadores dos cursos da EFLCH. Serão consultados nos 73 
departamentos docentes que desejem compor o fórum e o tema será pautado na próxima reunião. 74 
Ao final da reunião, os membros da Câmara agradeceram aos Coordenadores de História 75 
Professores Elaine Lourenço e José Carlos Villadarga e ao coordenador do curso de Ciências 76 
Sociais, Prof. Rogério Schlegel, pelo período de trabalho e convivência na Câmara de Graduação, 77 
já que esta reunião é a de despedida dos três professores da Câmara. A reunião encerrou-se às 13 78 
horas. Nada mais havendo a acrescentar, eu, Diego Casado, lavrei a presente ata. Guarulhos, 03 de 79 
julho.      80 


