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

UNIFESP. 2 

Aos vinte e seis dias do mês de novembro de 2018, às 09h30 horas, reuniu-se a Câmara de Graduação da 3 

EFLCH-Unifesp, por convocação de sua presidenta, professora Indaiá de Santana Bassani. Presentes: 4 

Alexandre Pianelli Godoi (História), Carlos Alberto da Silva (Discente), Elaine Muniz Pires (TAE), Indaiá 5 

de Santana Bassani (Letras – Português), José Hamilton Maruxo Junior (Letras Português/Francês 6 

Licenciatura), Lucila Maria Pesce de Oliveira (Pedagogia), Marina Soler (História da Arte), Neide Elias 7 

(Letras – Espanhol), Patricia Fontoura Aranovich (Filosofia), Rodrigo Barbosa Ribeiro (Ciências Sociais) e 8 

Sueli Sales Fidalgo (Letras – Inglês). Pauta: I. Informes. II. Ordem do dia. 1. Aprovação da ata da 9 

reunião de 14/11/2018; 2. Processos Discentes; 3. Resultados ABI; 4. Vagas para professor visitante; 10 

5. Calendário Acadêmico do Campus; 6. Retorno sobre Domínios Conexos Fixos; 7. Comissão Dia 11 

Aberto; 8. Comissão Calourada; Reunião preparatória NAE (28/11); 9. Resolução sobre refugiados: 12 

apontamentos específicos ao texto (Anexo 3); 10. Calendário de reuniões da Câmara de Graduação 13 

2019. 11. Indicação GT Congresso Acadêmico UNIFESP 2019. 12. Alterações Regimento Prograd. I. 14 

Informes. Circular início do semestre - A presidente Indaiá informou que fará como em outros semestres 15 

uma circular da Câmara relativa ao início de semestre letivo, prazos para matrícula, Dia Aberto, calendário 16 

oficial e demais informações pertinentes. Como não haverá tempo hábil para aprovação em reunião, a 17 

circular será fechada por e-mail. Alteração da presidência. Devido à licença maternidade da professora 18 

Indaiá que deve ocorrer a partir do mês de março de 2019, a professora Marina Soler, atual vice-presidente 19 

da Câmara deve assumir a presidência até que seja realizada nova eleição. O professor Fernando Gazoni 20 

será indicado como vice-presidente neste período. Transferência. A Prograd consultou a presidência da 21 

Câmara se no edital de transferência externa deveria constar a possibilidade dos alunos ingressarem direto 22 

nas habilitações de bacharelado e licenciatura ou se todos deveriam ingressar via ABI. A presidente decidiu 23 

não indicar no edital nenhuma destas opções, deixando para que cada coordenação, a partir da análise do 24 

histórico do candidato, indique em qual habilitação o transferido deve ingressar. II. Ordem do dia. 1. 25 

Aprovação da ata da reunião de 14/11/2018. Ponto adiado. 2. Processos Discentes. Não havia nenhum 26 

processo para análise da Câmara. Os processos que forem analisados até que a próxima reunião ordinária 27 

agendada (fevereiro de 2019) serão aprovados ad referendum pela presidência caso sejam urgentes; 3. 28 

Resultados ABI – A quantidade de vagas oferecidas por habilitação foi suficiente. Em alguns casos 29 

verificou-se evasão acentuada, sobretudo no período noturno. Nos próximos dias 05 e 06 de dezembro os 30 

alunos farão recurso quanto à escolha ABI. No último processo, a maioria destes recursos foi referente à 31 

perda do prazo. As coordenações do curso devem analisá-los ainda em dezembro. Decidiu-se elaborar um 32 

relatório com estes dados para apresentação na próxima reunião da Congregação e fazer um relatório para o 33 

ano de 2019 com a série histórica das três últimas chamadas. 4. Vagas para professor visitante - A 34 

presidente Indaiá informou que a Congregação do campus ainda não decidiu a destinação de todas as vagas 35 

de professores visitantes. Por unanimidade, decidiu-se pela manutenção da decisão da última reunião 36 

ordinária de não pleitear vaga específica. O entendimento da Câmara é que seja destinada pelo menos uma 37 

vaga para o campus, para que o profissional atue tanto com a Graduação quanto com a Pós, e que sejam 38 

realizados estudos em duas frentes, uma relativa às atividades de extensão e outra voltada ao perfil 39 

estudantes de graduação, pós e acompanhamento do egresso. 5. Calendário Acadêmico do Campus 40 

(Anexo 01). Foi discutido o calendário proposto pelo Apoio Pedagógico a partir das datas confirmadas até 41 

então pela Prograd. Decidiu-se adiantar o processo de escolha ABI para ter início no mês de setembro de 42 

2019 para que as vagas remanescentes possam entrar no cômputo de vagas constantes no processo de 43 

transferência. Algumas datas, como colação de grau, ainda precisam ser definidas pela Direção Acadêmica. 44 

6. Retorno sobre Domínios Conexos Fixos – A coordenadora de Filosofia Patrícia Aaronich informou que 45 

o colegiado do curso decidiu não mais ofertar a partir de 2020 os domínios conexos fixos “Leitura e 46 

Interpretação de textos Clássicos” e “Filosofia Geral”.  A professora esclareceu que o curso não possui 47 

professores específicos para estas disciplinas e que tem no total 38 docentes, número inferior a outros 48 

cursos com o mesmo número de ingressantes por ano. A fim de manter a interdisciplinaridade constante no 49 

projeto no campus, Filosofia propôs que a responsabilidade em ministrar as turmas dos DCFs passe a 50 

dividida entre todos os cursos, cada um ficando responsável por uma turma em cada turno nos semestres 51 

que forem oferecidas. Seguiu-se ampla discussão acerca das possibilidades de manutenção de pelo menos 52 

uma das UCs ministrada por docentes de todos os departamentos, da substituição dos DCFs por domínios 53 

conexos livres ou de que cada curso as substitua como considerar adequado. Ficou decidido que os 54 
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coordenadores levarão a decisão de Filosofia e as propostas aventadas para debate nos conselhos de 55 

departamento e posterior discussão na Câmara e deliberação na Congregação. Caso se decida que os DCFs 56 

não serão mais oferecidos, o PPCs devem ser alterados no ano de 2019 para que as alterações tenham 57 

validade a partir de 2020 para todos os alunos ingressantes e veteranos (já que não há possibilidade de 58 

manter matrizes ativas com a obrigatoriedade dos DCFs caso estes sejam extintos). 7. Comissão Dia 59 

Aberto. A comissão será composta pelos coordenadores Neide, Marina, Pedro, Hamilton e Patrícia e pelo o 60 

estudante Carlos, representante nesta Câmara. Foi sugerido que os coordenadores divulguem entre os 61 

representantes discentes dos conselhos dos departamentos esta comissão para que mais alunos participem. 62 

8. Comissão Calourada; Reunião preparatória NAE (28/11) – A coordenadora Indaiá participará desta 63 

reunião e verificará se o coordenador de Ciências Sociais, Marcos Rufino, também pode comparecer. 9. 64 

Resolução sobre refugiados: apontamentos específicos ao texto (Anexo 3) – Neide e Hamilton farão 65 

estudo aprofundado e proporão emendas à resolução, sobretudo no relativo à questão da língua. Quanto à 66 

permanência, outro questionamento levantado na última reunião ordinária, a resolução prevê que os alunos 67 

refugiados podem pleitear os auxílios como os demais. 10. Calendário de reuniões da Câmara de 68 

Graduação 2019. Foi definido o calendário de reuniões ordinárias para o ano de 2019 como segue: 69 

04/02/19, 25/02/19, 01/04/19, 29/04/19, 27/05/19, 01/07/19, 29/07/19, 02/09/19, 30/09/19, 04/11/19 e 70 

02/12/19. 11. Indicação GT Congresso Acadêmico UNIFESP 2019. Os coordenadores Érico e Edna 71 

serão convidados a compor o GT junto ao estudante Carlos representando a Câmara. 12. Alterações do 72 

Regimento Prograd. O representante discente Carlos solicitou a inclusão do ponto de pauta e apresentou 73 

algumas propostas de alteração referentes à percentual aproveitamento de disciplinas e à possibilidade de 74 

reingresso de aluno jubilado ou desistente do campus. Quanto ao aproveitamento, já há a discussão no 75 

âmbito da Prograd para ampliar estes percentuais, no caso de ex-aluno do campus. No que tange ao 76 

reingresso, foi esclarecido que está restrito aos portadores de diploma e que os alunos jubilados e 77 

desistentes podem solicitar reversão de perda de vaga via processo. A aprovação da reversão está 78 

condicionada à análise das comissões de curso, justificativa apresentada e disponibilidade de vaga. 79 

Encerrados os debates, informações e deliberações, e nada mais havendo a acrescentar, eu, Elaine Muniz 80 

Pires, lavrei a presente ata. Guarulhos, 26 de novembro de 2018.  81 


