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

UNIFESP. 2 

Aos vinte e nove dias do mês de abril de 2019, às 09 horas, reuniu-se a Câmara de Graduação da 3 

EFLCH-Unifesp, por convocação de sua presidenta, professora Marina Soler. Presentes: 4 

Representantes docentes: Marcos Rufino (Ciências Sociais), Rodrigo Ribeiro (Ciências Sociais), 5 

Patrícia Aranovich (Filosofia), Alexandre Godoy (História), Marina Soler (História da Arte), João 6 

Kogawa (Letras Português), Silvia Etel (Letras Espanhol), Maria Eulália Ramicelli (Letras 7 

Português Inglês), Souzana Mizan (Letras Português Inglês), Edna Martins (Pedagogia), Fernando 8 

Gazoni (vice-presidente). Representante TAE: Lídia Martins. Justificaram ausência os seguintes 9 

membros docentes: Marcelo Lachat (Letras Português), José Hamilton (Letras Francês) e Maria 10 

Lucia Claro Cristóvão (Letras Português Francês). Convidados: Andreza Avelois (Apoio 11 

Pedagógico). I. Pauta: I. Informes; II. Ordem do dia: 1. Aprovação das atas das reuniões de 12 

01/04/2019 e 22/04/2019; 2. Processos Discentes; 3. Extinção dos DCs Fixos; 4. Indicação de 13 

Representante para compor o CLAA; 5. Indicação de Representante da Câmara para NAI; 14 

6. Ensalamento; 7. Organização dos documentos dos alunos pela Prograd e a definição dos 15 

critérios de seleção do Reingresso a portadores de diploma; 8. Problemas com a liberação do 16 

passe escolar. A presidenta da Câmara de Graduação, Marina Soler, iniciou a reunião às 9 horas e 17 

40 minutos. Informes: Alexandre falou a respeito do edital de transferência de turno para o 2° 18 

semestre de 2019 e Marina lembrou que os alunos de reingresso não devem ficar com falta, uma 19 

vez que foram matriculados após o início das aulas. II. Ordem do dia: 1. Aprovação das atas 20 

das reuniões de 01/04/2019 e 22/04/2019: João kogawa solicitou rever a fala da Patrícia nas 21 

linhas 94 e 95 da ata de 22/04. Neide informou que docentes que estiveram na reunião da 22 

Congregação disseram, em reunião de Conselho de Departamento, que não foi dado prazo para 23 

extinção dos DCFs na Congregação; que Filosofia continuaria ofertando até os cursos se 24 

organizarem. João solicitou que constasse em ata que não foi acordada uma data definitiva na 25 

Congregação. Patrícia esclareceu que havia entendido que foi acordado o prazo de 2021 para 26 

extinguir a oferta de DCFs na Congregação e solicitou correção em sua fala, linhas 94 e 95, 27 

passando a constar “Patrícia disse que, de acordo com seu entendimento, foi acordado na 28 

Congregacao que a partir de 2021 não serão mais ofertados os DCFs”. Colocadas em votação, 29 

foram aprovadas, com abstenção dos professores Silvia Etel (Letras Espanhol), Maria Eulália 30 

Ramicelli, Souzana Mizan e Edna Martins. 2. Processos Discentes: foi discutido o processo do 31 

aluno de Filosofia que recorreu da decisão da Câmera na última reunião do CG. O processo foi 32 

devolvido para o campus, para que o aluno apresente documentação comprobatória e para que a 33 

comissão do curso apresente melhor sua justificativa de indeferimento. Edna disse há precedentes 34 

para a reversão de processos de perda de edital ABI; Marina observou que a questão das faltas foi 35 

considerada um critério pela Comissão do curso de Filosofia. Neide disse que na reunião houve 36 

fala dos estudantes, por seus representares, mas não houve fala do curso, ficando desproporcional. 37 

Patrícia disse que discorda da afirmação feita pelos alunos de que não são avisados da opção ABI 38 

e que apresentará a justificativa solicitada. Foram analisados três processos discentes: deferido o 39 

processo 015071/2019-06, matrícula 770326 – Priscila Silva Ribeiro, curso Ciências Sociais 40 

(ampliação do prazo de integralização); deferido o processo015092/2019-13, matrícula 86737– 41 

José Aparecido Ferreira Lopes (trancamento especial de matrícula); indeferido o processo 42 

015093/2019-68, matrícula 76595, curso História – Osvaldo Nunes dos Santos (ampliação do 43 

prazo de integralização). 3. Extinção dos DCs Fixos: Marina apresentou o texto a ser enviado à 44 

Congregação, contendo cronograma de alterações dos PPCs. Informou que fez uma alteração na 45 

parte de Filosofia, inserindo um parágrafo sobre a oferta dos DCFs para os alunos reprovados e/ou 46 

que ainda não cursaram DCFs. Patrícia perguntou se poderia fazer equivalência no PPC para 47 

Filosofia Geral e propôs alterar a “oferta destas UCs” por “destas UCs ou equivalentes”. 48 

Fernando e Edna reforçaram a necessidade de oferta destas UCs para cursos que ainda tiverem 49 

alunos com pendência nestas UCs. O documento foi aprovado e será enviado para entrar na pauta 50 
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da Congregação de 02/05, com solicitação de convite às coordenações de Pedagogia e Filosofia, 51 

que já possuem propostas de alteração de PPC consolidadas. 4. Indicação de Representante para 52 

compor o CLAA: Alexandre sugeriu que os cursos indiquem um docente como representante do 53 

Comitê do PET. Atualmente, somente o curso de História tem o PET, mas acha importante que 54 

outros cursos participem, caso implementem o programa no futuro. Como os membros da Câmara 55 

já estão sobrecarregados, foi deliberado o encaminhamento do pedido aos departamentos para 56 

retorno posterior com as indicações. 5. Indicação de Representante da Câmara para NAI: 57 

Marina leu o e-mail trocado com a professora Sueli sobre a dificuldade de encontrar um 58 

representante e afirmou que a Câmara tem disponibilidade de participar de reuniões quando 59 

solicitado e que o NAI pode solicitar sua participação nas reuniões da Câmara sempre que 60 

necessário. O Alexandre se disponibilizou a ficar no lugar da Sueli e a Edna como suplente, o que 61 

foi aprovado. 6. Ensalamento: Andreza informou que a discussão sobre o ensalamento é feita nas 62 

reuniões da Câmara desde a gestão do prof. Tiago Tranjan e que só a partir desta medida é que os 63 

problemas relacionados à quantidade de salas versus demanda foram amenizados. Foram 64 

informados os números de salas disponíveis, sendo 22 salas de 30 lugares, 1 sala de 50 lugares (do 65 

departamento de Filosofia), 8 salas de 60 lugares (das quais duas são do departamento de História 66 

e Ciências Sociais), 12 salas de 80 lugares (das quais duas são dos departamentos de História da 67 

Arte e Pedagogia), 2 laboratórios de informática (dos quais um é do departamento de Letras). Em 68 

seguida, foram informadas as quantidades de salas demandadas por cada curso por dia da semana, 69 

faltando informações de Ciências Sociais, a serem complementadas após a reunião do 70 

departamento em 30/04. Foi decidido que os departamentos cederiam suas salas, caso fossem 71 

necessárias (no caso de Pedagogia, a sala poderá ser usada somente para alocar disciplinas do 72 

próprio curso) e foi acordado que, após envio das informações de Ciências Sociais, o Apoio 73 

atualizará a planilha e a devolverá à Câmara, indicando os dias em que houver sobra /alta de salas, 74 

para rediscussão entre os cursos e alterações, se necessário. 7. Organização dos documentos dos 75 

alunos pela Prograd e a definição dos critérios de seleção do Reingresso a portadores de 76 

diploma: foram apontados alguns dos problemas encontrados pelas coordenações, quando da 77 

análise dos documentos enviados pelos candidatos: formas diferentes de envio de anexos, 78 

necessidade de copiar e colar cada um dos links etc. Alexandre informou que o critério do CR 79 

previsto no edital não existe em muitas instituições e que, por isso, teve que calcular manualmente 80 

o CR dos alunos para efetuar a classificação. Edna propôs que seja sugerido que a ProGrad faça a 81 

análise técnica, relativa à documentação dos alunos e que as coordenações fiquem responsáveis 82 

somente pela segunda fase, de análise, pois não cabe às coordenações a análise de documentos 83 

pessoais, além de sugerir que seja revista a questão do CR, o que foi aprovado. 8. Problemas com 84 

a liberação do passe escolar: Fernando esclareceu que um aluno conversou com a diretora 85 

Magali sobre os problemas do passe escolar e que foi orientado a levar a questão para a Câmara. 86 

Edna disse que o problema são as faltas, pois há professores que fazem avaliação diária em suas 87 

disciplinas e por isso lançam faltas e que, neste semestre, a situação chegou a um ponto sério pois 88 

se arrastou até agora. Alexandre sugeriu levar a discussão para a Congregação. Patrícia sugeriu 89 

pedir à Congregação que faça a solicitação da vinda de um funcionário da EMTU para o ano que 90 

vem. Foi deliberado que a Câmara levará como ponto de pauta na Congregacao e informe no 91 

Conselho de Graduação e que será recomendado aos docentes a sensibilização quanto aos alunos 92 

que estão enfrentando esse problema. Nada mais havendo a acrescentar, eu, Lídia Martins, lavrei a 93 

presente ata. Guarulhos, 30 de abril de 2019.  94 


