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Ata da 277' sessão (Reunião Ordinária) da Comissão de Graduação (CG).

realizada aos 15/08/2019, às 9 horas, na Sala 23 (Bloco B). sob a presidência

da profa. dra. Rosângela Gavioli Prieto e com a presença dos membros: Ana

Laura Godinho Lima, Claudia Valentina Assumpção Galían, Fabiana Augusta

Alves Jardim, Ocimar Munhoz Alavarse, Roni Cleber Dias de Menezes, Rubens

Barbosa de Camargo e Vivian Batista da Salva. Justificaram ausências os

seguintes membros: Elie George Guimaraes Ghanem Junior, Marcia Aparecida

Gobbi, Mõnica Caldas Ehrenberg, Sarah Negrizolli Emidio e Teresa Barbanti
Garcia. 1 -- EXPEDIENTE: 1.1 - Comunicados da Presidência da CG. A

profa. dra. Rosângela Prieto, iniciou a sessão e antes de passar a palavra a

profa. dra. Vivian Batista, esclareceu que recuperou da última pauta da

Congregação o documento chamado "Cenários", que será encaminhado aos

membros da CG pela secretaria. Informou também, que hoje pela manhã, à

direção direcionou aos docentes da Feusp uma mensagem sobre o "H;sfódco

dos Deparfamenfos na Feusp", redigido pelo Bruno Bontempi Jr. (EDF) e que

deverá seguir também a todos os membros da CG. A seguir a profa. Vivian

apresentou o item: l.l.l. Origem e reorganização dos departamentos. Este

item foi pautado na última Congregação de 25/07/2019, sendo que há algum

tempo já se pensou nesta reestruturação, mas não foi implantada por razões

de ordem administrativa. Foi mencionada a alteração de responsabilidade pela

distribuição da carga didática, passando a responsabilidade para a CG e as

CoCs como uma possibilidade, sendo que atualmente está sendo gerenciada

pelas áreas de cada departamento ou pelo próprio departamento, como é o

caso do EDA. O diretor reuniu-se com os três chefes de departamentos antes

da Congregação para pensar em propostas de reorganização, o que resultou

no esboço de 6 (seis) cenários. A proposta é constituir um Grupo de Trabalho

(GT) com a composição de docentes, estudantes e funcionários, garantindo

amplo debate. A presidenta reforçou que a ideia foi disponibilizar para todos os

docentes da Feusp este cenário, e cabe aos membros da CG se engajarem

nas discussões à medida que forem sendo organizadas pela Feusp. Também

frisou a relevância de garantir a representação da CG e das CoCs nesse grupo,

sendo que a distribuição didática é uma das tarefas mais complicadas e cujas
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alterações no processo devem ser acompanhadas de perto. Não há um prazo

estabelecido para tomada de decisão. O momento é de amadurecer as

propostas e avaliar os desdobramentos desta organização. 1.1.2. Vestibular

2020 - distribuição das vagas. Foi projetada a tabela, mostrando as vagas

designadas ao Sisu, no caso da Feusp vinculadas a EP/PPI e Fuvest, em que

há vagas em ampla concorrência, EP e EP/PPI. a partir desse vestibular.

Lembrando que no vestibular de 2018, a USP divulgou apenas a tabela Fuvest,

dando a impressão que a Feusp não oferecia cotas. Nesse sentido, a

presidenta da CG conversou diretamente com o Pró-Reitor de Graduação e

solicitou que na próxima publicação sejam apresentadas as duas informações.

Prof. Ocimar: informou que solicitará em colaboração com a CG dados da

Fuvest para estudos e avaliação. Para sua realização. foi sugerido agendar

uma reunião diretamente com a Fuvest para conhecer mais quais Informações

esta instituição pode disponibilizar. 1.1.3. Resultados Edital Santander: O

prof. dr. Agnaldo Arroio (EDM) apresentou o projeto "Laboratório de Médias e

Educação Feusp" e foi contemplado com o valor de R$ 54.545,45 (cinquenta e

quatro mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

1 .1 .4. Competições por conhecimento -- o Conselho de Graduação aprovou.

em 16 de maio de 2019, as diretrizes para o ingresso de estudantes da USP

por meio de Competições Científicas (Olimpíadas). A profa. dra. Vivian Batista

consultou os membros da CG para saber se a unidade acatada essa proposta

e o resultado foi que a Feusp não participaria dessa competição, com a
alegação de serem contrários à valorização de premiações e de estímulo à

meritocracia. 1.1.5. Circular normativa sobre reconhecimento de diploma

estrangeiro. A profa. Rosângela explicou que no decorrer dos últimos 5 anos a

Câmara de Avaliação vem acumulando considerável experiência na análise

dos processos de revalidação de diplomas estrangeiros, segundo relatado no

último CoG. Dessa experiência foi possível elencar uma série de

procedimentos que devem ser adotados e que visam a embasar e documentar

adequadamente as decisões das Unidades, evitando ou minimizando

questionamentos sob a forma de recursos. Mas, antecipando-se a essas

recomendações e procedimentos emanados pela PRG, a Feusp em 2018
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reformulou e revisou a bibliografia e a prova de avaliação, o que parece ter

facilitado muito a realização das últimas avaliações. Alertou sobre o último item:

6) Solicitamos também atenção ao $3' do Artigo 2' da Res. CoG 7072/2015,

que estabelece que, em se tratando o interessado de refugiado, caso o mesmo

não possa exibir os documentos comprobatórios de sua formação, a decisão

da Unidade quanto à revalidação de seu diploma deverá ser fundamentada na

aplicação de provas que compreendam os conteúdos e habilidades essenciais

referentes ao curso completo. Porém, é importante destacar que, para tanto, o

/nferessado deverá comi)roçar sua cona/ção de refug/ado". A faculdade ainda

não teve nenhum pedido que se enquadre nessa condição. 1.1.6. CoC da

Educação Básica. A profa Vivian esclareceu que a criação desta CoC foi a

partir de várias reuniões realizadas na Escola de Aplicação. O Regimento da

Comissão Coordenadora da Educação Básica na USP foi aprovado na

sessão ordinária da Congregação de 27/06/2019. Destacou a composição

dessa CoC e suas competências. As docentes Ana Paula Martinez Duboc,

Lívia de Araújo Doninni Rodrigues e Vivian Batista da Silva, que estão mais

próximas da escola, elaborarão um plano de trabalho para atuar na parte de

orientação e coordenação pedagógica de uma maneira mais articulada,

objetivando atender as necessidades da EA. 1.1.7. Reunião de dirigentes.

Este informe foi incluído e apresentado a partir do material enviado pela PRG.

Das informações sistematizadas em slides, a presidenta destacou as que se

referem à "Evasão", pois mostram como a universidade está registrando as

informações sobre esse tema. 1.1.8. Reunião com ingressantes no curso de

Pedagogia da Feusp por transferência interna e externa. No dia
06/08/2019, fol realizada uma roda de conversa com os 30 ingressantes por

meio de transferência interna ou externa de 2019, tendo como objetivo

aproximar os estudantes à Feusp, bem como discutir assuntos acadêmicos e

sanar suas dúvidas. A reunião foi coordenada pelos docentes Rosângela

Gavioli Prieto (Presidenta da Comissão de Graduação da Feusp) e Roni

Cleber Dias Menezes (Coordenador da Comissão Coordenadora do Curso

de Pedagogia). 1.1.9. GT Apoio Pedagógico. Dando sequência aos
encaminhamentos da Reunião Pedagógica do segundo semestre de 2019, a
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presidenta comunicou que os docentes da Feusp receberão, via e-mail, um

convite para comporem o GT Apoio Pedagógico (nome provisório), com vistas

a elaborar diretrizes e ações de acompanhamento acadêmico de estudantes da

Feusp. Foi sugerido que um componente da Comissão de Equidade seja

incorporado nesse grupo de trabalho. Os slides apresentados na Reunião

Pedagógica serão encaminhados aos membros da CG para que todos possam

entender melhor todo o mecanismo das futuras açõesl bem como serão

disponibilizados na página da Feusp e o link enviado a todos os docentes. 1.2 -

Comunicados da Comissão de Estágio, Estudos Independentes e TCC.

Não houve comunicados. 1.3 - Comunicados da CoC Pedagogia. O prof.

Roni informou que o Questionário de Avaliação dos Percursos - Perfil

dos(as) estudantes do curso de Licenciatura em Pedagogia da Feusp

encontra-se em fase de finalização, bem como que estão sendo incluídas

questões aos(às) estudantes com filhos(as). A profa. Rosângela perguntou

quem gostaria de ser piloto (cobaia) nesse questionário e que duas pessoas

seriam suficientes. Após ampla discussão a profa. Fabiana Augusta Alves
Jardim, manifestou interesse. 1.4 - Comunicados da CoC Licenciaturas. A

profa. Cláudia comunicou que na próxima semana, dia 22/8/2019, haverá o

segundo encontro com coordenadores das CoCs, em que serão apresentados

relatos das experiências das CoCs com CEE, que será base para conversa

com PRG, em setembrol também expressa sua preocupação com o edital do

programa Residência pedagógica de onde tiraram isto?, pois prevê o

reconhecimento das 440 horas de estágio no cursos de origem dos(as)

estudantes, o que causaria problemas às licenciaturas em que as horas são

divididas entre a Feusp e as unidades. Informa que a profa. Karma,

coordenadora geral do Pibid na USPI está estudando as diferentes

possibilidades de realização, em outras unidades/universidades. O prof.

Ocimar pediu a palavra, esclareceu que o edital vigente do Pibid possibilita o

aproveitamento das horas de estágio em disciplinas da Feusp ou como

Estudos Independentes e que cabe ao docente que ministra as disciplinas com

estágios avaliar se aceita essas horas do Pibid como horas de estágio

curricular obrigatórias e quantas horas. 1.5 - Comunicados dos membros da
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Comissão de Graduação. (o que irá ser publicado é o edital do Residência.

não?). 2 - ORDEM DO DIA - 2.1 - Avaliação da Reunião Pedagógica. O prof.

Rubens elogiou as duas partes da reunião, foi bem informativa a discussão

sobre direito das crianças e a questão da presença destas em salas de aula da

Feusp. A profa. Ana Laura considerou a primeira parte da reunião importante,

a discussão sobre práticas de leitura e escrita no curso, estratégias e
dificuldades dos estudantes e que foi sendo adiada nos últimos semestres

dadas as urgências. Os relatos e formas de apoio, a proposta de incorporar as

discussões em nossa rotina institucional. A segunda parte, confessa que ficou

surpreendida pois sua experiência com estudante e bebê em sala não Ihe

causou problemas significativos. Contudo, destacou o quanto os depoimentos

das estudantes foram importantes por revelarem o lado não ouvido, ou seja, o

desconforto com essa situação que provoca dispersão e aumento o cansaço de

todos nas aulas. O prof. Ocimar, na primeira parte indagou a importância da

leitura no processo de escolarização, e observa a necessidade de já começar a

pensar em formas de dar continuidade à essa discussão entre professores. A

profa. Rosângela esclareceu que algumas ações estão sendo providenciadas:

a) criação de um GT para construção de uma ação institucional de apoio
acadêmicol b) será produzido um relato sobre a reunião, a partir da
sistematização feita pelo prof. Roni e por elas c) será criação um drive coletivo,

com o material das apresentações e serão convidadas as pessoas a
registrarem suas práticas na ata, a qual, após finalizada, ficará disponível no

Site da Feusp, link "Reuniões Pedagógicas 2019"l d) demandas aos

departamentos via CoCs, para que se façam discussões a respeito dessa

dimensão pedagógica. A profa. Rosângela anunciou que na Semana da

Educação, haverá uma mesa com docentes da educação infantil, coletivo de

alunas-mães etc. O prof. Roni destacou a importância desse debate sobre

apoio acadêmico e a relevância da criação de modos de compartilhar ações de

ligadas à leitura e escrita dos(as) estudantes da Feusp. A profa. Rosângela

sugeriu que a próxima Reunião Pedagógica seja pensada com mais

antecedência. 2.2 - Reunião Residência Pedagógica de 26 de junho. Há

alguns anos, a então coordenação Pibid, lendo edital, tomou a decisão de não
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aderir a esse programa, dadas as condicionalidades e a obrigatoriedade de

adesão à BNCC. Com a perspectiva de encerramento do Pibid, nova avaliação

sobre a participação da Feusp seria oportuna. Não há edital aberto e as

reuniões institucionais para tomada de decisão, frente à perspectiva de

abertura do edital terão intervalo de tempo curto para ocorrerem. O assunto

será novamente pauta da CG assim que o edital for divulgado. A PRG decidiu

participar do Residência, mas depende de adesão das unidades que têm

cursos de licenciaturas. Será necessário: 1) manter atenção à publicação do

editall 2) a partir da publicação, solicitar à Direção da Feusp que promova mais

uma reunião sobre o tema no âmbito da Unidade. 2.3 - Proposta de

dependência. É uma proposta da Reitoria que regulamenta disciplinas

teóricas. ou seja, avaliação consecutiva, cada unidade poderá ou não aderir.

O estudante com dependência poderá ter outra chance de cursar a(s)

disciplina(s) e dar sequência aos seus estudos.. O assunto será pautado nas

CoCs e retomará a CG para decidir e verificar se valerá a pena ou não

implantar a avaliação consecutiva. 2.4 - Lei faltas por motivos religiosos.

Está lei reconhece os direitos de estudantes que não podem frequentar aulas

de sexta à noite ou sábado. Para que todos os docentes tomem ciência dos

direitos dos estudantes, a lei será encaminhada para todes (ISSO FOI

FEITO?). 2.5 - Resultado PEEG - 2' sem/2019. Na Feusp foram contemplados

1 6 (dezesseis) projetos, apenas OI (um) não foi aprovado, porque o docente se

enganou e inseriu no sistema um artigo em vez do prometo. A comissão

responsável pela condução da selação de projetos e de estudantes foram os

profs. drs. Marcos Sidnei Pagotto-Euzébio (EDF), Fabiana Augusta Alves

Jardim e Émerson de Pietri. 2.6 - Termos de Convênios estágio
remunerado, de acordo com a Resolução CoG n' 7039/2015. A CG decidiu

que apesar da dispensa de formalização de convênio para a realização de

estágio remunerado na Graduação, conforme instrução da resolução

supracitada, os novos convênios serão submetidos à reunião do colegiado da

CG. 2.7 - Estudos Independentes. A profa. Vivian apresentou a proposta de

aproveitamento de horas de estágio remunerado não obrigatórias como

estudos independentes, conforme segue tabela.
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"'f) VHL/D.4ÇÃO COMO ESTUDOS //VDEPE/VDEN7ES A P4RT7R DE 2' SEJA

INGRESSANTES

A 7É 20Í 6

INGRESSANTES

A PARTIRDE

2017
ATIVIDADESACEITAS

Currículo: 48014

(480h) Currículo: 48015

(200h)

Atuação pedagógica em instituições por

meio de estágio remunerado (não

obrigatório) durante 6 meses ou mais,

mediante apresentação de declaração

da concedente ou do termo de rescisão,

bem como do relatório do estágio

Até 120h no total \ Até 50h no total

195

196 2) CRONOGRAMA DE TRABALHO 2019-2020

Av. da Universidade, 308 -- sala 1 5 do Bloco B - Tel (1 1) 2648.0620 vw.fe.usp.br

AÇAO h.b
3onstltuir o Grupo de Trabalho do Estágio Remunerado com

a participação dos(as) estudantes

X  
\melhorar o posicionamento das informações do estágio

remunerado no site da Feusp

X  
niciar cometa e registro dos e-maias dos estagiários no Access

da Seção de Estágios

X  
Atualizar regras internas do estágio remunerado da Feusp

3m conformidade com as anuais resoluções da USP sobre

X  
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Após discussão a CG aprovou a proposta. Às 13 horas, agradecendo a

presença de todos. a profa. dra. Rosângela Gavioli Prieto, Presidenta da CG,

encerrou os trabalhos e eu, Valéria dos Santos, lavrei a presente ata que será

assinada pela Presidente após sessão de sua aprovação. São Paulo, 15 de

agosto 2019.

Á
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estágios (Resolução USP n' 5528/2009 alterada pela

Resolução n' 7645/2019)    
;ormular e instituir um roteiro/formato para o relatório do

estágio remunerado

X  
Produzir dados sobre o Estágio Remunerado a partir dos

registros (Access) da Seção de Estágios   X

;ormular, organizar e realizar o "I Encontro do Estágio

Remunerado da Feusp", com a participação dos estagiários e

:iasinstituições concedentes  
X


