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Comissão de Graduação -- Reunião ordinária

Ata da 272a sessão2
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Ata da 272a sessão (Reunião Ordinária) da Comissão de Graduação (CG), realizada em

07/02/2019, na Sala 23, Bloco B, sob a presidência de profa. Rosângela Gavioli Prieto e

com a presença dos membros: Ana Laura Godinho Lima, Claudia Valentina Assumpção

Galian, Elie George Guimaraes Ghanem Junior, Livia de Araújo Donnini Rodrigues,

Mõnica Caldas Ehrenberg, Ocimar Munhoz Alavarse, Roni Cleber Dias de Menezes,

Rubens Barbosa de Camargo e o assistente acadêmico Sidney Mauro Fontanetti. l -

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATA - as atas serão submetidas a aprovação na reunião de

março. 2 -- EXPEDIENTE. 2.1 - Comunicados da Presidenta da CG: a) Cotas - se

propõe a divulgar na reunião do CoG do dia 14/02/2019 a Avaliação do sistema de cotas

da USP já divulgada pelo prof. Otaviano Helene e solicitar que seja objeto de discussão

em reunião da PRG; essa proposta da Presidenta é apoiada pelos membros da CG; b)

5o Congresso de Graduação da USP. Ocorrerá no período de 30/06 a 02/07/2019,

em Ribeirão Preto. Solicita que seja amplamente divulgado nos Departamentos para que

os professores que tenham experiências inovadoras se inscrevam. O período para

submissão de trabalhos será de 18 de fevereiro a 25 de março. A respeito do assunto a

profa. Ana Laura informa que o Pibid já está se articulando para fazer a inscrição de um

Projeto; c) Emissão de diploma da Fflch/USP. O acordo firmado desloca da Feusp

para a Fflch a emissão dos diplomas de licenciaturas daquela unidade a partir de

O1/03/2019, tendo em vista que desde de o ano de 1999, por meio da Resolução CoG

NO 4726, de 23 de novembro, está estabelecido: '14/figo .7o - ,4 em&sâó dos (4a/amas

dos cursos de Licenciatura da USP e o encaminhamento da correspondente

documentação ao Serviço do Regístro de Diplomas da Secretaria Geral da USP será de

responsabilidade da Unidade responsável pelo currkulo majoritário", üà Po\luta
Nacional de Saúde Mental - Comunica sobre a expedição de uma nota técnica a

respeito dessa política que reorientou suas diretrizes e permite, inclusive, a aquisição de

aparelhos de eletroconvulsoterapia - eletrochoques - pelo Sistema Unico de Saúde

(SUS), bem como internação de crianças em hospitais psiquiátricos e abstinência para o
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tratamento de pessoas dependentes de álcool e outras drogas. Salienta que essa nota

fere, entre outros dispositivos legais, o ECA. Solicita aos docentes o debate nas turmas

em que a temática se mostrar relevante, pois trata-se de um retrocesso histórico em

relação a uma longa discussão sobre o cuidado com crianças e jovens em situação de

vulnerabilidade; e) Regimento da Graduação - Encaminhou aos membros da CG, em

janeiro de 2019, a versão final do Regimento da Graduação, aprovada pelo CoG em

dezembro de 2018. Fez um cotejamento com as indicações sugeridas pela Feusp,

levantadas na última reunião da CG de 2018, e constatou que a não foi cotejada a

reivindicação de criação de uma Comissão 'a semelhança e com incumbências que eram

atribuídas à desativada Comissão Interunidades das Licenciaturas da USP (CIL). A

grande alteração diz respeito ao Artigo 30, que, na versão anterior, contava com uma

série de incisos e, na versão final, está resumida e deixa a regulamentação da CoC para

o âmbito de uma resolução, como segue: ",4/Z©o 30 - ,4 GRÃO/ss.ib de 6oo/zde/7açâó de

Cursos(CoC) é subordinada à Comissão de Graduação e trata dos aspectos didático-

pedagógicos do curso. $ 1o - A criação de CoC é proposta pela CG e encaminhada ao

CoG após aprovação pela Congregação da Unidade. $ 2o - A composição e o

funcionamento da CoC são definidos pelo CoG por meio de Resolução específica." Q

Regimento prevê a instauração da Câmara de Licenciatura e de Apoio Pedagógico

(CLAP) e a profa. Rosângela informa que, no âmbito da PRG, buscara disputar uma

cadeira, dentre as vagas de titulares efetivos, pois considera que a Feusp deveria estar

representada nessa Câmara. f) Seminário da CG. A profa. Rosângela traz à lembrança

que, em 2018, não foi realizado Seminário específico da CG porque está sendo

articulado um Seminário Inter Comissões, firmando a indissociabllidade entre ensino,

pesquisa, extensão e internacionalização. No dia 06/02/2019 houve uma reunião entre

presidentes das comissões estatutárias e coordenadora da CClnt e nesta foram tomadas

algumas decisões: 1 - Data: dias 03 e 04 de abril (manhã, tarde e noite); ll - eixo geral

do Seminário: Democratização da Universidade; 111 - Desenho geral do evento: na

abertura, com a participação da direção e representação de todas as comissões, será

destacada a importância do trabalho conjunto entre essas comissões e a construção de

ações que viabilizem a interlocução entre essas vertentes do trabalho e compromissos

docente. Serão planejadas cinco mesas, cada uma com três expositores, sendo que a
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coordenação de cada mesa ficará sob a responsabilidade de uma das Comissões, que

sugere o tema para debate entre todos. Haverá uma Sessão de pâsteres com a

apresentação dos trabalhos realizados pelos Laboratórios da Feusp. Ainda, está prevista

uma sessão de autógrafos de autores da Feusp. Para o encerramento, a proposta é de

que se faça uma síntese dos debates ocorridos nas cinco mesas. Para o debate proposto

pela CG, o tema é: Graduação na FEUSP - dinâmicas de acesso e permanência. 2.2 -

Comunicados da Comissão de Estágio, Estudos Independentes e TCC. Não

houve. 2.3 - Comunicados da CoC Pedagogia. Não houve. 2.4 - Comunicados da

CoC Licenciaturas. Não houve. 2.5 - Comunicados dos membros da Comissão

de Graduação. Não houve. 3 - ORDEM DO DIA. 3.1 - Reunião Pedagógica. A

profa. Rosângela apresenta a proposta para a reunião. Na parte da manhã, a profa.

Rosângela vai elencar alguns dos casos de problemas de saúde mental que reuniu sobre

estudantes da Feusp. As docentes do lpusp convidadas vão falar sobre concepção de

proteção à saúde e construção de redes de apoio. Objetivo: pensar como construímos,

dentro da Feusp, uma política institucional de acolhimento aos estudantes e quiçá

evolua para as categorias docente e funcionários técnico-administrativos e terceirizados.

A respeito do assunto, a profa. Rosângela vem trocando mensagens com um

representante do Grupo de Saúde Mental da USP, formado por funcionários técnicos do

Acolhe USP, professores e representantes da SAS. Em seguida está propondo um

almoço coletivo. Na parte da tarde a atividade acontecerá em uma sala de aula e falarão

sobre as implicações do contexto político atual para a atuação na Feusp. A sugestão é

de uma conversa aberta, menos dirigida. Serão disponibilizados para todos os

documentos publicados desde o final do ano até aqui(documentos que tratam tanto de

questões jurídicas quanto éticas). O prof. Ocimar sugere trazer as propostas do Governo

Federal (as mais recentes) em que 10 páginas são dedicadas a educação, especialmente

aos temas formação de professores e alfabetização. Sobre o assunto o prof. Rubens

sugere apresentar o Plano dos Cem Dias do Ministério da Educação. A sugestão da

profa. Cláudia é trazer esses documentos na hora, e não os enviar antes, para que

façam uma leitura conjunta. Após ponderações a comissão decide fazer uma roda que

se iniciará com relatos de situações vividas no semestre passado. O(s) profs. Lívia e

Roni se responsabilizam pela reformulação e reenvio do convite para a reunião. 3.2 -
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Calourada. A profa. Rosângela apresenta a programação feita pelo Centro Acadêmico

da Feusp. Em um dos dias a Frente Universitária de Saúde Mental estará presente,

assim como outros coletivos da Feusp e da USP. Um breve debate transcorre sobre o

quanto os docentes têm se distanciado dos estudantes na organização da Calourada. A

CG propõe que se paute essa discussão com o CA no segundo semestre. no sentido de

rever se os docentes querem manter esse distanciamento ou se podem/querem fazer

uma semana planejada de forma mais integrada entre estudantes e docentes. 3.3 -

Aula Magna. A profa. Rosângela apresenta a proposta para realização da Aula Magna e

comunica que o evento está previsto para o dia 20/03, quarta-feira, dia em que a Feusp

conta com o maior número de professores. A proposta foi aprovada pela CG. 3.4 -

Revalidação de Diploma -- Estrangeiros. A profa. Cláudia retoma como foi a

mudança no processo de Revalidação dos Diplomas de Licenciaturas (em vez de ter uma

comissão, a própria CoC cuida de receber os processos e recomendar sua aprovação ou

realização de provas). Na sequência apresenta o relato de dois casos: Uma candidata

fez o pedido de revalidação de seu diploma de Licenciatura em Chinês e o problemas foi

a possibilidade de ela ter sido prejudicada na realização da prova por não dominar

plenamente a língua portuguesa. A professora lembra que, com o reconhecimento do

diploma, a candidata não atuará na Educação Básica, pois, no Brasil, não há no currículo

o componente curricular Língua Chinesa. Em face dessa consideração, a profa. Claudia

questiona o sentido de pedir que ela faça uma prova de Poeb nos moldes propostos?

Outro caso é o de uma candidata que fez o pedido de revalidação de seu diploma de

Licenciatura em Inglês. Ela é síria e fez o curso na Turquia. O problema também parece

ter sido o não domínio pleno da língua portuguesa, o que fez a candidata se manifestar

em carta, após não ter conseguido realizar a prova. Todavia, esse caso é diferente do

anterior, porque esta profissional poderia, tendo o diploma reconhecido no Brasil, atuar

na Educação Básica. Após discussão, os membros da Comissão decidiram, por 7(sete)

votos a favor e l(uma) abstenção, adotar os seguintes procedimentos para a prova a

ser realizada em Língua Portuguesa, em atendimento à legislação nacional e uspiana:

garantir que sempre haja alguém falante da língua inglesa, ou, quando possível, falante

de uma língua de maior domínio pela(o) candidata(o), para acolhê-lo, conversar um

pouco, fazer a leitura dos quatro itens (anteriormente cinco; foi sugerida na reunião e
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aprovada a supressão de uma questão, a terceira que versa sobre financiamento da

educação) da prova e tirar eventuais dúvidas; que a/o candidata(o) possa fazer consulta

ao material de referência e anotações em folha cedida pela Feusp por l (uma) hora;

abrir a possibilidade de escolha de l(uma) questão entre 2(duas) que versam sobre

Poeb e l(uma) entre as 2(duas) que versam sobre História da Educação; abrir a

oportunidade de que o candidato refaça a prova, caso na primeira tentativa, mesmo

com essas condições, não logre sucesso. Esses procedimentos serão adotados para os

dois casos em questão e para os que se apresentarem a partir de agora. 3.5 - Caderno

de Apoio. A profa. Rosângela informa que o Caderno de Apoio está em diagramação.

Será um único caderno, dirigido tanto aos estudantes da Licenciatura em Pedagogia

quanto aos das demais Licenciaturas. Foram incluídas várias informações que antes

faltavam (por exemplo, sobre a Atlética). O Caderno ficará disponível, on-lhe, no sitio

da Feusp e algumas versões impressas, serão destinadas a setores específicos, como:

Comissões estatutárias, Serviço de Graduação, Departamentos etc... 3.6 - Viagens

Didáticas (Referendar). A profa. Rosângela comunica que todos os pedidos foram

aprovados "ac/-neÁenendum"da CG e encaminhados à Assistência Financeira da Feusp.

Relembra que os Programas e Ementas de disciplinas que solicitam apoio para viagens

didáticas devem ter, explicitar seus objetivos no programa da disciplina. Além disso, ao

final do semestre o docente deve preencher relatório diretamente na plataforma. Após

discussão as solicitações de viagens didáticas foram referendadas pela unanimidade dos

presentes. 3.7 - PEEG -- lo semestre 2019. A profa. Rosângela informa que todos os

pedidos recebidos foram aprovados, embora tenhamos apenas 15 (quinze) bolsas e 20

(vinte) projetos inscritos, com pedidos de 30 (trinta) bolsistas (verifique se é isto e

preencha as informações). A justificativa de aprovação de todos os projetos foi ter

constatado, por meio de estudo feito pela CG, que em edições anteriores alguns

projetos não receberam inscrições de estudantes interessados. Caberá à uma comissão

de docentes analisar e definir a distribuição das bolsas. Para auxiliar essa comissão, foi

criada uma planilha com todos os pedidos e os semestres/anos letivos em que esses

professores já foram contemplados com pedidos de bolsa desde 2011 a 2018. A

Comissão, que auxiliará na análise dos pedidos é composta pelo(a)s profs Marcos

Pagotto, Rogério de Almeida e Adriana Bauer. As 13h00, agradecendo a presença de
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encerrou os trabalhos e eu,

ata que será assinada pela
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todos, a profa. Rosângela Gavioli Prieto, Presidente,

Rosangela C. S. Bernardo Ferreira, lavrei a presente

Presidente à sessão #q :l#g..aprovação. São Paulo,

Profa. Dra. Robângela Gavioli Prieto
Presidenta da Comissão de Graduação

\n
07 de fevereiro de 201B

Rosanãõia C. S. Bernardo Ferreira
Secretária da Comissão de

Graduação

Profa. Dra. Rosãngola Gavioli Prieto
Pnsldonto da Comissão de Graduação

Faculdade de Educação
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