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Ao décimo segundo dia do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às oito

6

horas e 33 minutos, no Edifício Central, do Campus Baixada Santista, localizado na rua

7

Silva Jardim 136, na cidade de Santos-SP, reuniram-se os Professores Doutores

8

membros da Câmara de Ensino de Graduação cujas assinaturas constam na lista de

9

presença: Alexandre Barbosa Pereira, Alexandre Henz, Ana Maria Ramos Estevão,

10

Andrea Almeida Torres, Andrea Perosa Saigh Jurdi, Cristina dos S. C. de Sá, Daniel

11

Henrique Bandoni, Emilson Colantonio, Fábio Cop Ferreira, Flávia de Oliveira, Fernando

12

R. Martins, Gilberto Pessanha Ribeiro, João Paulo Botero, Juarez Pereira Furtado, Juliana

13

E. Perobelli, Karina Franco Zihlmann, Márcia Maria P. Novelli, Odair Aguiar Júnior,

14

Patrícia Rios Poletto, Rodolfo E. Scachetti, Rosilda Mendes, Sidnei José Casetto,

15

Terezinha de Fátima Rodrigues, as representantes discentes Agatha Iglesias, e Marina

16

Wanderico Santos. Em férias: Patrícia leme Borba, Ygor Luiz Ventura de Jesus. Ausência

17

justificada: José Alberto Claro. A coordenadora Patrícia Poletto deu início à reunião.

18

Informes: Sistema de rematrícula: profa. Patrícia informou sobre a videoconferência com

19

a Prograd, os coordenadores de curso e eixo e a coordenação da câmara para propor os

20

ajustes possíveis no sistema. O Departamento de Informática da Prograd priorizará os

21

ajustes comuns para todos os campi. Uma simulação será agendada com os

22

coordenadores para teste do novo sistema. Serviço-escola: O grupo de trabalho recebeu

23

a planta do espaço e repassou às suas comissões para sugestões. O GT apresentará em

24

junho um relatório do que foi realizado no período de um ano de trabalho com devolutivas.

25

Prof. Odair esclareceu que o projeto básico será discutido hoje em reunião com a reitora,
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cabendo um período de aperfeiçoando até o projeto final. Papo inclusivo: Profa. Andrea

27

Torres informou sobre a ação da PRAE chamado “Papo inclusivo”. Profa. Andrea Torres

28

propõe a formação de um grupo de cada curso composto por 01 docente próximo ao

29

tema, 01 técnico, 01 discente de cada ano. Será dia 24 de maio, das 17h30min às 19

30

horas acontecendo em todos os campi pelo NAE. Será uma pré-discussão nos campi

31

para o Seminário da Inclusão que acontecerá na reitoria dia 16 e 17 de junho para discutir

32

a política de inclusão e acessibilidade na UNIFESP. Convênios de estágio: Profa. Tânia

33

informou sobre a dificuldade nos processo de convênios para estágio curricular obrigatório

34

nas secretarias e hospitais. Profa. Tânia expos que a procuradoria tem dificultado os

35

tramite. Prof. Odair esclareceu sobre a troca do procurador da equipe e de uma reunião

36

agendada para solucionar os processos interrompidos. Os convênios de estágio serão

37

ponto de pauta da reunião do mês de junho. Profa. Rosilda informou que o 1º ano do eixo

38

Trabalho em Saúde usará a plataforma Moddle como apoio aos alunos integrantes com

39

acesso a número de faltas, notas e o conteúdo das aulas. 1. Aprovação das atas das

40

reuniões de 24 de fevereiro e 07 de abril. Ata de 24 de fevereiro aprovada com 06

41

abstenções e de 07 de abril com 03 abstenções. 2. Apreciação do documento da aluna

42

Julia Clara encaminhado pela Coordenação do Curso de Psicologia. Houve a

43

apreciação do documento enviado pela aluna Julia Clara de Pontes que compareceu à

44

reunião e relatou à Câmara situações de constrangimento recorrentes quanto à sua

45

condição de aluna transexual e sua identificação nos meios de comunicação eletrônica e

46

acadêmica (lista de presença e divisão de turma) com seu nome de nascimento exposto,

47

não respeitando a resolução do Consu nº 73 de 09 de maio de 2012: Art. 2º. Fica

48

assegurada a utilização do nome social, mediante requerimento da pessoa interessada,
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nas seguintes situações: I - Cadastro de dados e informações de uso social; II -

50

Comunicações internas de uso social; III - Endereço de correio eletrônico; IV -

51

Identificação funcional ou acadêmica de uso interno do órgão (crachá); V - Lista de ramais

52

do órgão;VI - Nome do usuário em sistemas de informática; VII - Listas de chamada. A

53

aluna solicita a revisão da resolução do crachá no Consu que contém o nome social na

54

frente e o nome de registro no verso, dificultando o direito a identidade, causando mais

55

constrangimento, problemas de saúde e de permanência. Foi decidido que a Câmara

56

encaminhará um documento com assinatura da direção acadêmica à Prograd solicitando

57

imediato ajuste no sistema para que o próximo semestre as questões administrativas

58

estejam sanadas; um ofício será enviado ao Conselho Universitário com assinatura da

59

coordenação da Câmara, da direção acadêmica e do Núcleo de Apoio ao Estudante

60

solicitando que seja pautada na reunião do Conselho Universitário a rediscussão e

61

revisão da resolução 73 para que venha a atender o que contempla o decreto de 28 de

62

abril que dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero

63

de pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública federal direta,

64

autárquica e fundacional, para que conste no crachá apenas o nome social. 3. Modelo

65

único de Semana Padrão. Profa. Patrícia propôs à câmara um modelo único de semana

66

padrão sendo compatível com o futuro sistema de rematrícula, trazendo informações

67

detalhadas sobre as unidades curriculares como: Código do eixo: informando se a

68

unidade curricular é ofertada por eixo comum (BIO, IS, TS e códigos dos eixos comuns do

69

BICTMar e das Engenharias) ou específico (ESP); CH: indicando a carga horária da

70

unidade curricular no semestre; Código da UC: indicando se a unidade curricular é

71

obrigatória (OBR), eletiva (ELE) ou optativa (OPT);

Código da sala: indicando se a
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unidade curricular precisa de sala de aula e quantas salas; Período da oferta da UC: para

73

as unidade curriculares de 40 horas informando se ela ocorrerá por bimestre e quando

74

será iniciada (1ºBIM ou 2ºBIM); Número de vagas da UC: informando o número máximo

75

de alunos que poderá cursar a unidade curricular. Profa. Terezinha sugeriu uma semana

76

padrão para o período noturno que não oferece área verde e nem área comum e que

77

ressalte as ações desenvolvidas particularmente no período noturno. O modelo será

78

utilizado já no próximo semestre identificando os espaços ocupados e disponíveis para a

79

otimização dos agendamentos nos mapas de sala. 4. Devolutiva sobre o Regimento

80

CEG. Depois de longo debate, profa. Patrícia colocou em votação os artigos da proposta

81

de regimento da Câmara de Graduação. O ajuste do nome da Câmara de Graduação

82

para Câmara de Graduação do Instituto Saúde e Sociedade do campus Baixada Santista,

83

sugerido pelo curso de Nutrição, foi aprovado por unanimidade pelos membros da

84

câmara. Os artigos 1º ao 5º foram aprovados por unanimidade. O artigo 6º sobre a saída

85

das chefias de departamento da Câmara de Graduação obteve 08 votos favoráveis, 04

86

contra e 08 abstenções. Os artigos 7º, 8º e 9º sobre duração de mandato foram

87

aprovados por unanimidade. A sugestão do GT do regimento para o artigo 10º sobre os

88

critérios para coordenador da câmara de que “serão aptos os membros em exercício,

89

titulares ou suplentes que já foram membros da câmara por pelo menos 1 ano” foi

90

aprovado com 03 abstenções. Os artigos 11º ao 17º foram aprovados por unanimidade. O

91

regimento da câmara foi parcialmente aprovado com a pendência sobre as

92

representações discentes (artigo 6º) a serem consultadas na procuradoria. 5. Eleição

93

nova Coordenação CEG. Não houveram inscritos para a coordenação da câmara. A data

94

das inscrições foi prorrogada até o dia 13 de junho na secretaria da Câmara de
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Graduação, sala 224 com a secretária Zilmara Dantas. Caso não haja inscritos, as regras

96

do edital serão rediscutidas na reunião do mês de junho. 6. Devolutiva das Comissões

97

de Curso sobre Metodologia e Estatística. Os coordenadores que discutiram o assunto

98

nas suas comissões trouxeram suas devolutivas. Os cursos de Psicologia e Serviço

99

Social optaram por continuar suas trajetórias de produção de conhecimento independente

100

de unidades curriculares comuns de forma a vivenciar o que foi proposto nos seus ajustes

101

de matrizes curriculares aprovados em 2015. O curso de Educação Física informou que

102

também permanecerá com trajetória em paralelo visto que na redistribuição docente

103

ocorrida no curso agora possuem condições de ministrar os conteúdos da referida

104

temática com o eixo específico. Assim, o curso de fisioterapia e terapia ocupacional

105

aprovaram a proposta da oficina ficando com as unidades curriculares de metodologia da

106

pesquisa científica e estatística distribuídas respectivamente em 4º e 5º termos, e 3º e 4º

107

termos. O curso de nutrição solicitou que possa se inserir nas unidades curriculares do 3º

108

e 4º termos junto com o curso de terapia ocupacional, pois no 5º termo como havia sido

109

proposto na oficina não possui espaço na semana padrão. O curso de serviço social irá

110

apresentar a unidade curricular de estatística como eletiva no 5º termo de sua matriz

111

curricular. Foram definidos pela câmara os nomes das unidades curriculares: Metodologia

112

da pesquisa cientifica e Estatística aplicada a ciências da saúde e sociais. Uma reunião

113

será agendada com a pró-reitora Maria Angélica Minhoto para elaboração dos fluxos das

114

eletivas e optativas para 2017. A profa. Carine Redigolo de Bioestatística questionou por

115

quem ou por qual espaço estaria representada no campus. Profa. Patrícia lembrou que

116

havia sido pactuado que após a oficina e definição das unidades curriculares de produção

117

de conhecimento já seria rediscutida a lotação da Profa Carine. 7. Requerimentos
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discentes: Rematrícula fora do prazo: Erica Lessa de Macedo (curso Serviço

119

Social). Solicitação aprovada por unanimidade. Trancamento especial por licença

120

médica sem exercícios domiciliares: Jeane Varela Xavier (curso Serviço Social);

121

Lucas Lima Furio (curso de Psicologia); Valéria Persick Frazão (curso de Serviço

122

Social); aprovados com 01 abstenção com a recomendação que as coordenações de

123

curso acompanhem a trajetória desses alunos atentamente. Aproveitamento de

124

estudos: Vanessa Godoi de Moura (curso de Serviço Social). Aprovado por

125

unanimidade. Trancamento de matrícula fora do prazo: Patricia Viana da Silva

126

Soares (curso de Fisioterapia). A coordenadora do curso de Fisioterapia explicou aos

127

membros da câmara que por falta de documentos que justificassem a solicitação de

128

trancamento fora do prazo, o pedido da aluna foi indeferido pela comissão de curso. Após

129

longo debate houve votação entre os membros da câmara com 13 votos a favor do

130

indeferimento, 0 contrários e 05 abstenções. Para constar, eu Zilmara de Souza Dantas,

131

lavrei esta ata, a qual foi revisada e assinada por todos os membros da Câmara de

132

Ensino de Graduação, atestando ciência ao teor da mesma.
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Zilmara de Souza Dantas

137

Secretária Executiva
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139
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Membros Presentes

142
143

Coordenadora

144

Profa. Dra. Patrícia Rios Poletto

145
146

Prof. Dr. Alexandre Barbosa Pereira

147

Prof. Dr. Alexandre Henz

148

Profa. Dra. Ana Maria Ramos Estevão

149

Profa. Dra. Andrea Perosa Saigh Jurdi

150

Profa. Dra. Andrea Almeida Torres.

151

Prof. Dr. Cristina dos Santos Cardoso de Sá

152

Prof. Dr. Daniel Henrique Bandoni

153

Prof. Dr. Emilson Colantonio

154

Prof. Dr. Fábio Cop Ferreria

155

Profa. Dra. Flavia de Oliveira

156

Prof. Dr. Fernando Ramos Martins

157

Prof. Dr. Gilberto Pessanha Ribeiro

158

Prof. Dr. Joao Paulo Botero

159

Prof. Dr. Juarez P. Furtado

160

Profa. Dra. Juliana E. Perobelli

161

Profa. Dra. Karina Franco Zihlmann

162

Profa. Dra. Márcia Maria P. Novelli

163

Prof. Dr. Odair Aguiar Junior
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Prof. Dr. Rodolfo E Scachetti

165

Profa. Dra. Rosilda Mendes

166

Prof. Dr. Sidnei José Casetto

167

Profa. Dra. Tania Maria Ramos Godoi Diniz

168

Profa. Dra. Terezinha de Fátima Rodrigues
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Representante discente

172

Agatha Amaral Iglesias

173

Marina Wanderico Santos
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