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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO DA EFLCH-1 
UNIFESP. Aos 27 dias do mês de agosto 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), Neide Elias (Letras – 5 
Espanhol), Lucila Pesce (Pedagogia), Alexandre Godoy (História), Patricia Aranovich (Filosofia), 6 
Sueli Fidalgo (Letras – Inglês), Renata Philippov (Letras – Inglês), André Carone (Filosofia), 7 
Marina Soler (História da Arte); representante técnico: Diego Casado. Prof. Convidada: Márcia 8 
Tosta. Justificaram ausência os Professores José Hamilton Maruxo (Letras – Francês), Érico 9 
Nogueira (Letras – Francês) e Lucila Pesce (Pedagogia). Pauta: I. Informes, II. Ordem do dia: 1. 10 
PAD: apresentação de novas regras e calendário; 2- Processos Discentes; 3- Proposta de alteração 11 
dos horários das reuniões; 4- Domínios Conexos Fixos: retorno dos cursos; 5- Aprovações Editais 12 
ABI e calendário detalhado; 6- NAI e CTAI: resultados do questionário sobre deficiência; 7- Feira 13 
do Guia do Estudante (Anhembi); e 8- Observações Apoio Pedagógico sobre PPC – Reunião 30/08 14 
com a CPAP. PAD: a Prof. Indaiá solicitou que este ponto seja tratado antes mesmo dos informes, 15 
para aproveitar a presença da Prof. Marcia Tosta. A Prof. Marcia Tosta iniciou informando que 16 
houve mudanças nas regras do Programa de Aperfeiçoamento Didático, no sentido de padronizar e 17 
centralizar procedimentos. Como ainda não houve a devida divulgação dos novos procedimentos e 18 
calendário a Prof. Marcia Tosta comentou sobre as principais mudanças, informou sobre como foi 19 
este processo de mudanças, que teve que alinhar situações de diferentes campi da universidade. 20 
Foi solicitado que as coordenações repassem a informação e as datas aos professores dos seus 21 
respectivos departamentos e uma fala da Direção Acadêmica ou da Câmara na Congregação. A 22 
Câmara agradeceu a participação da Prof. Marcia. Informes: a presidência da Câmara alertou 23 
sobre a necessidade de já pensar sobre o ensalamento e distribuição das disciplinas para o próximo 24 
semestre. Sobre a feira do estudante, já está fechada a escala e foi grande a adesão dos estudantes. 25 
A Prof. Indaiá falou sobre a necessidade de retomar junto à Prograd o edital de “Continuidade de 26 
Estudos” (para que o aluno que concluiu um dos graus – bacharelado ou licenciatura - possa 27 
concluir o outro grau sem ter de passar novamente pelo vestibular). Foram dadas boas-vindas ao 28 
Prof. Alexandre Godoy, coordenador do curso de História e novo membro da Câmara de 29 
Graduação. Sobre a visita do MEC ao curso de Letras – Português e Inglês – Bacharelado, a Prof. 30 
Renata Philippov informou que, apesar da aprovação do curso com a nota 4, o relatório que 31 
justifica a nota possui problemas e o curso pedirá a sua impugnação, com vistas a tentar a nota 32 
máxima, que é 5. Foi ressaltado que, em condições de infra-estrutura abaixo das que o campus 33 
possui atualmente, o curso já possuía a nota 4. Desta forma, como a avaliação está assentada sob 34 
os mesmos critérios, o mais lógico seria que a nota nesta última avaliação fosse mais alta. A Prof. 35 
Sueli Fidalgo pediu para que nos próximos semestres lhe seja atribuída uma sala próxima ao 36 
elevador que fica mais próximo ao portão de entrada do campus – 1º elevador. Processos 37 
discentes: foram analisados os seguintes processos: 015263/2018-23 – 69972 - CESAR VINICIUS 38 
ARAUJO E SILVA – DEFERIDO; 015295/2018-29 – 62133 - MICHELE ROCHA CHAVES – DEFERIDO; 39 
015253/2018-98 – 62192 - FELIPE VALENTIM BONIFÁCIO – DEFERIDO; 015289/2018-71 – 62386 - BRUNO 40 
TORQUATO DE ARAUJO – DEFERIDO; 015293/2018-30 – 69020 - KEILA CRISTINA PEREIRA RIBEIRO – 41 
DEFERIDO; 015274/2018-11 – 54811 - RAQUEL APARECIDA DE FREITAS – DEFERIDO; 015250/2018-54 – 42 
69022 - LEONARDO FARINA DE OLIVEIRA – DEFERIDO; 015273/2018-69 – 67466 - BRUNA ARAUJO 43 
PESSOA – DEFERIDO; 015269/2018-09 – 85267 - CAROLINA DE OLIVEIRA PATTA – DEFERIDO. Proposta 44 
de alteração dos horários das reuniões: a proposta foi realizada para que os docentes que 45 
lecionam no dia da reunião tenham mais tempo entre a reunião e a aula, para refeição e algum 46 
descanso. Após discussão, com 3 abstenções, foi aprovado o horário das 9 horas para a primeira 47 
chamada e 9:30h para a segunda chamada, valendo a partir da próxima reunião. Domínios 48 
Conexos Fixos: retorno dos cursos: a Prof. Marina Soler apresentou uma síntese do resultado de 49 
uma pesquisa preliminar realizada com os alunos do curso de História da Arte sobre o DCF em 50 
Filosofia. A pesquisa também continha a descrição dos comentários, elogios e sugestões dos 51 
alunos sobre o DCF. O Prof. André Carone disse que conversará com os docentes do núcleo de 52 
DCF para alinhar informações sobre os objetivos da disciplina. A Prof. Patrícia defendeu o retorno 53 
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do DCF em língua estrangeira. Foi cogitada a realização de uma pesquisa entre os alunos em um 54 
aspecto mais geral, que englobe não só os DCF, mas os DC em geral. Então a Câmara continuará a 55 
discussão, incluindo os novos elementos trazidos nesta reunião e os membros da câmara tentarão 56 
recuperar o projeto pedagógico original do campus. 5- Aprovações Editais ABI e calendário 57 
detalhado: a Prof. Indaiá Bassani iniciou este ponto comentando que a reunião ocorrida entre a 58 
Comissão ABI e o TI foi positiva. A Professora informou as datas previstas no edital ABI e pediu 59 
para que a divulgação seja iniciada em outubro. O calendário do edital ABI foi aprovado com 1 60 
abstenção . A Professora Indaiá solicitou aos cursos que ainda não enviaram o edital com as datas 61 
atualizadas, que o façam assim que possível. NAI e CTAI: resultados do questionário sobre 62 
deficiência: a Prof. Sueli Fidalgo informou que nove alunos deficientes com laudo ingressaram 63 
pelo sistema de cotas do SISU no campus. A Professora informou os cursos onde estes alunos 64 
estão matriculados e qual diagnóstico estes alunos possuem. A Professora Sueli convidou as 65 
coordenações para conversar com estes alunos e informou que o NAI faz trabalho de permanência 66 
com estes alunos. Para os alunos que ingressaram anteriormente ou que não ingressaram / 67 
ingressarão por cotas para pessoas com deficiência, existe um questionário da Prograd e Prae, mas 68 
que possui limitações e talvez incongruências. A Professora informou os resultados desta pesquisa 69 
e comentou sobre a necessidade das coordenações em levantar a situação destes alunos que 70 
preencheram a pesquisa. Feira do Guia do Estudante (Anhembi): a feira ocorrerá entre os dias 71 
13 e 15/09, das 9h às 18h. A Professora Indaiá pediu auxílio aos docentes da Câmara para compor 72 
a escala de docentes na feira, para que haja 3 professores por dia, um em cada turno, 73 
acompanhando os estudantes na feira. Os Professores Alexandre Godoy, Renata Philippov e 74 
Fernando Gazoni se dispuseram a participar. A Prof. Sueli Fidalgo disse que poderá ajudar na feira 75 
de Guarulhos. A Prof. Indaiá ficou então de repassar a escala atualizada e pediu que, até a próxima 76 
sexta, as coordenações indicassem algum docente para organizar os alunos e repassar informações 77 
aos que discentes que irão à feira. Este não precisaria necessariamente ir ao local da feira. 78 
Abertura de vagas adicionais em Língua Grega I: o ponto de pauta foi inserido a pedido do 79 
Prof. Fernando Gazoni, que é o docente responsável pela disciplina. Tendo em vista que a Prograd 80 
negou o primeiro pedido para abertura de vagas adicionais na UC, o Professor pediu para que a 81 
Câmara refirmasse o posicionamento da reunião anterior, o que foi aceito pela Câmara. Abono de 82 
faltas para alunos: o ponto foi solicitado pela coordenação de Letras – Port. E Espanhol. Foi 83 
debatida a questão, levando em consideração que talvez o regimento tenha que ser mais flexível e 84 
que pra isso talvez seja necessário um estudo a respeito. A Professora Indaiá informou que pedirá 85 
ponto de pauta no CG para debater a questão. Nada mais havendo a acrescentar, eu, Diego Casado, 86 
lavrei a presente ata. Guarulhos, 27 de agosto de 2018.      87 


