
l Comissão de Graduação -- Reunião ordinária
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Ata da 270a sessão (Reunião Ordinária) da Comissão de Graduação (CG), realizada em

O1/11/2018, na Sala 23, Bloco B, sob a presidência de Profa Draa Rosângela Gavioli

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

Assumpção Galian. Elie George Guimaraes Ghanem Junior, Livra de Araújo Donnini

Rodrigues, Marcia Aparecida Gobbi, Roni Cleber Dias de Menezes, Rosenílton Sirva de

Oliveira, Vivian Batista da Salva e do senhor Joel Lisboa Júnior, Chefe do Serviço de

Graduação. 1 -- EXPOSIÇÃO. l.l - Identidade étnico-racial. Prof. Rosenilton

Silva de Oliveira. O prof. Rosenilton faz uma apresentação com o tema Identidade

étnico-racial, em continuidade a uma proposta da CG de formação interna de seus

membros, com vistas a aprimorar as ações para assegurar igualdade de direitos aos

estudantes da Feusp. A primeira apresentação em relação ao tema deu-se em

04/10/2018, e tratou do processo seletivo para ingresso na educação superior por meio

de cotas e a implantação de bancas de verificação nas universidades federais. A

expositora foi Adriana Pagaime da Fundação Carlos Chagas. 2 -- EXPEDIENTE. 2.1 -

Comunicados da Presidência da CG. CoG: a). O PrÓ-Reitor demonstrou sua

preocupação com o processo de matrícula dos ingressantes na USP em 2019, pois

passará de um sistema presencial para totalmente on-lhe. Os funcionários do Serviço de

Graduação serão convocados para uma capacitação sobre o gerenciamento da matrícula

on-lhe; b). Programa Aprender na Comunidade, a informação veiculada no COG foi que

a USP teve 136 projetos aprovados. No dia 22/11/2018 haverá uma reunião para

orientar os docentes que tiveram seus proletos aprovados na sua efetiva implantação.

Na Feusp foram contemplados os professores Elie Ghanem, Iracema Santos do

Nascimento, Rogério de Almeida, Roberto da Silvo e Sõnia Kruppa; c). Foi solicitado

pela PRG o envio de informe ao Pró-reitor de graduação das unidades em que houve

paralisação de estudantes; d). Normativa da USP relativa à quantidade de horas e o

momento em que o aluno ingressante pode começar a se envolver com atividades de

extensão. Anteriormente o estudante só podia participar após ter cursado 20% dos
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créditos do curso. A proposta atual é de que a atividade possa ser realizada a partir do

2o semestre do curso. Mas essa decisão ficará a carga de cada Unidade; e). Foi

informado na reunião do CoG a alteração na portaria da revalidação diploma e

destacada que a maior discussão no processo de reformulação foi referente a análise ou

não da correspondência da carga horária. A proposta foi aprovada pelo CoG, mas a

CG/Feusp se absteve da votação, por considerar que a votação no CoG deveria ter sido

antecedida de análise pela Feusp; CG. f). Foi encaminhada carta à Fuvest sobre a

necessidade de reformulação do conceito de deficiência no Manual do Vestibular.

assinada pelos docentes Marcos Negra, Rosângela Prieto e Cada Bianca Angelucci; g).

Pré-projeto de política de educação especial da USP, uma demanda da Pró-reitoria de

Graduação. No dia 22/10/2018 as professoras Rosângela Prieto, Karma Maldonado,

Cassia Sofiato e Ana Lodi foram recebidas pelo pró-reitor de graduação para uma

conversa. Finalizaram a conversa com o acordo de elaborar um pré-projeto de Educação

Especial/Educação de Surdos para a Universidade. h). Construção de procedimentos de

acolhimento para os casos de estudantes com sofrimento mental que está acontecendo

com frequência na Feusp. A profa. Rosângela informa que está em andamento a

elaboração de um documento sobre procedimentos institucionais a serem aplicados nos

casos de formas de compensação de ausências. Assim que a discussão avançar essa

será trazida ao âmbito da CG. 2.2 - Comunicados da Comissão de Estágio,

Estudos Independentes e TCC. A profa. Vivian Batista informa que o espaço para o

upload das fichas de estágio está sendo estruturado. O prof. Ocimar se prontifica a

aplicar, em forma de teste. esse novo procedimento de registro das fichas com suas

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

CoC-Licenciatura. A profa. Cláudia informa que a Feusp receberá no dia 08/11/2019 a

visita do Pró-reitor de Graduação, Prof. Edmundo Chada Baracat. A proposta é discutir

questões relacionadas ao Programa de Formação de Professores da USP (PFP-USP).

Além disso, será elaborado um documento escrito no âmbito da CoC-Licenciaturas da

Feusp, no qual se demanda a reativação da Comissão Interunidades das Licenciaturas

(CIL), por sua centralidade na consecução dos objetivos do PFP-USP e que esse

documento será entregue a ele no dia do evento. 2.5 - Comunicados dos membros

da Comissão de Graduação. Não houve. 3 - ORDEM DO DIA. 3.1 - Alterações do
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curso de Pedagogia para alunos graduados. Modificações no currículo do curso de

Pedagogia como segunda licenciatura. A profa. Rosângela faz um histórico da discussão

que vem sido debatida desde 2017 sem conclusão. A primeira decisão é quanto à CG

pautar o assunto e se dar continuidade à discussão. A profa. Cláudia sugere aguardar os

dados do questionário sobre o percurso formativo para retomar essa discussão e decidir

se as disciplinas optativas eletivas de oferta variável seriam as dispensadas. Após

discussão a CG decide: 1. Continuar o estudo: 2. Gerar os dados, desde 2014, pensando

especificamente nos estudantes que têm a pedagogia como segunda graduação; 3.

Aguardar estes dados e os dados do questionário para retomar a discussão; 3.2 -

Proposta de Seminário CG. Em atendimento a um compromisso assumido pela CG e

em conversa com os(as) presidentes das Comissões estatutárias da Feusp surgiu a

proposta de realização de um Seminário Intercomissões com o tema "Democratização

da Universidade" nos dias 3 e 4/04/2019. Após discussão é aprovada a sugestão trazida

pela profa. Rosângela e a participação da CG no seminário. 3.3 - Eleição do

representante da Comissão de Graduação junto à Comissão de Equidade

Feusp. A profa. Rosângela informa que ainda não está definida a forma de escolha dos

membros, se por eleição ou por indicação. Sugere os nomes dos(as) professores(as)

Fabiana Jardim e Rosenílton Salva de Oliveira. Após ponderações os membros indicam

pela CG o prof. Rosenilton. 3.4 - Eleição da coordenadora da CoC-Licenciatura.

Of. CoC Licenciaturas 14/2018. A CG homologa a eleição que reconduz por mais

dois anos (29/10/2018 a 28/10/2020) a profa. Cláudia Galian à coordenação da CoC-

Licenciaturas. 3.5 - Criação da disciplina "Criança, infância e diferenças. Of.

EDM/178/FE/14092018. Após apreciação do programa, a criação da disciplina foi

aprovada por unanimidade. 3.6 - Substituição no percurso Escolarização e

Docência - disciplina EDM0690 pela disciplina EDM0693. Após análise da

proposta, a substituição da disciplina foi aprovada por unanimidade. 3.7 - Revalidação

de Diploma estrangeiro expedido pelo Instituto de Estudos Superiores de

FAFE/Portugal. MARIA ADELAIDE GONÇALVES TAVARES. Parecer

DESFAVORÁVEL. Após discussão sobre o parecer desfavorável, emitido pelos profs.

Roberto da Salva e Rosenilton Silva de Oliveira, a negação da revalidação de diploma foi

aprovada por unanimidade. As 13h00, agradecendo a presença de todos, a profa.
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Rosângela Gavioli Prieto, Presidente, encerrou os trabalhos e eu, Rosangela C. S.

Bernardo Ferreira, lavrei a presente ata que será assinada pela Presidente à sessão de

sua aprovação. São Paulo, 09 de outubro de 2019.

.JUI'...Prieto

Presidenta da Comissão de Graduação
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