
 

 

Ata da 306ª sessão 1 

Ata da 306ª Reunião Ordinária da Comissão de Graduação (CG), realizada aos 2 

07/07/2022, às 9h, por videoconferência, sob a presidência de Lívia de Araújo 3 

Donnini Rodrigues com a presença das(os) membros: Ana Laura Godinho Lima, 4 

Cláudia Galian, Daniel Cara, Dislane Zerbinatti Moraes, Elie George Guimaraes 5 

Ghanem Junior, Elizabeth dos Santos Braga, Emerson de Pietri, Ocimar Munhoz 6 

Alavarse, Rosângela Gavioli Prieto e Rosenilton Silva de Oliveira e da chefe do 7 

Serviço de Graduação, Solange Cleide Francisco. 1. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 8 

DE ATA. 1.1. Discussão e votação da Ata da 303ª Reunião Ordinária da 9 

Comissão de Graduação (CG), realizada aos 07/04/2022. Colocada em 10 

discussão e a seguir em votação, a ata foi aprovada por 08 (oito) votos e 1 11 

(uma) abstenção. Com a palavra a profa. Lívia dá as boas-vindas às(aos) 12 

novas(os), eleitas(os) e reconduzidas(os), na CoC Pedagogia e Comissão de 13 

Graduação da Feusp, a saber: recondução dos professores Roni Cleber Dias de 14 

Menezes e Marcos Sidnei Pagotto-Euzébio, como membro titular e suplente da 15 

CoC Pedagogia. Eleição: Comissão de Graduação: Prof. Sandoval Nonato 16 

Gomes Santos, suplente do prof. Émerson de Pietri; Profas. Patrícia Aparecida 17 

do Amparo e Maria Letícia Barros Pedroso Nascimento, titular e suplente junto 18 

à CoC Pedagogia. 2 - EXPEDIENTE. 2.1 Comunicados da Presidenta da 19 

CG. Informes do CoG (reunião 23.06.2022): a) 7º Congresso de 20 

Graduação, foi definida a data, dias 05 e 06 de setembro (2a e 3a feira); b) 21 

Segundo relato da Comissão ampliada que está cuidando dos casos de 22 

denúncia de fraude no ingresso por cotas, haverá reuniões locais de oitiva; c) 23 

Três GTs em andamento: Alternativas para o Vestibular, Flexibilização 24 

Curricular e Políticas Linguísticas. Em breve, ainda sem indicação de data, serão 25 

trazidos os resultados dos trabalhos para a CG. Todas as propostas seguirão 26 

um mesmo percurso: GTs produzem documento > Câmaras discutem > 27 

Câmaras encaminham para o CoG > CoG acata ou não as propostas; d) Foi 28 

encaminhado o Ofício para o Conselho Estadual de Educação para discutir a 29 

questão da adequação à Resolução 2/2019 - Diretrizes para Formação de 30 

Professores. A PRG está aguardando agendamento de reunião, da qual a 31 



 

 

Coordenadora da CLAP participará, juntamente com a pró-reitoria. Recebemos, 32 

hoje, uma Nota Técnica do Conselho Estadual sobre a 2/2019 e estamos 33 

agendando uma reunião para entender melhor as implicações. Daremos notícia 34 

desse trabalho na próxima CG; e) PUB: 3637 Projetos foram cadastrados no 35 

sistema. 9.409 solicitações de bolsas, sendo 1059 projetos pedindo 3818 bolsas 36 

via extensão; 548 projetos pedindo 1892 bolsas via Ensino; e 2030 projetos 37 

pedindo 3699 bolsas via Pesquisa. Não será possível atender a todos os 38 

pedidos; f) Informou no expediente dos membros, a respeito do Problema do 39 

cadastramento de notificações de casos de Covid, via Sistema JupiterWeb, mas 40 

não houve discussão; g) Muitos docentes têm se queixado sobre o retorno 41 

presencial, e solicitam aulas online alegando que os casos notificados são 42 

poucos porque há subnotificação. O ICB também pede que haja um documento 43 

central da PRG sobre aulas remotas. As CoCs têm sofrido muita pressão de 44 

estudantes e de professores sobre substituição de aula presencial por virtual 45 

quando há um caso de Covid na turma. Em resposta a essa solicitação, foi 46 

produzido um ofício pela PRG e amplamente divulgado junto às(aos) docentes. 47 

A PRG esclarece que o número de notificações via Sistema JupiterWeb está 48 

muito baixo. Isso pode levar a uma interpretação equivocada de como está a 49 

situação na universidade. Insiste que não trabalhamos com a ideia de 50 

suspensão de aulas, e sim afastamento de pessoas com sintomas ou casos 51 

confirmados. Relembra que o próprio Reitor, em reunião do CO, insistiu que 52 

nossa escolha foi por uma universidade presencial, e isso deve ser balizador 53 

das decisões. A não suspensão de turmas (ou transformação delas em turmas 54 

remotas) é uma decisão com base nas recomendações médicas do comitê de 55 

acompanhamento; h) Definição do Calendário 2023. O maior problema é 56 

decidir se devemos retardar ao máximo o início do primeiro semestre, de modo 57 

a acolher melhor os estudantes que entram via SISU e via 3ª, 4ª, 5ª, 6ª listas 58 

FUVEST. Há proposta de início em fevereiro, no início de março e em meados 59 

de março. A questão de fundo é que não temos como aguardar o SISU (que 60 

ainda não definiu calendário) ou as últimas listas FUVEST porque, por exemplo, 61 

https://drive.google.com/file/d/1qlSlutL2m6ta0XpZ5NWuOmgx-gNeIda9/view?usp=sharing


 

 

este ano houve ingresso até 19 de abril. Então, é necessário que, a despeito 62 

da data de início, as unidades pensem em estratégias para acolher esses 63 

estudantes que entram depois, seja por SISU ou por FUVEST. DECISÃO FINAL: 64 

1º semestre de 13 de março até 15 de julho, 2º semestre de 08 de agosto até 65 

20 de dezembro; i) Alterações na Resolução Fuvest 2023: todos concorrem por 66 

ampla concorrência; optantes PPI e EP concorrem também na cota, caso não 67 

tenham entrado na ampla concorrência; exigência para matrícula de 68 

comprovante de vacinação completa; entre a primeira matrícula e a 69 

confirmação da matrícula do PPI, haverá uma comissão de heteroidentificação 70 

das(os) candidatas(os) ingressantes - essa comissão será organizada pela PRIP 71 

conjuntamente com a PRG. Teve uma fala muito emocionante da estudante 72 

representante dos coletivos negros da USP em apoio às mudanças; j) Indicação 73 

das professoras Dras. Barbara Corominas Valério (IME) para coordenação 74 

institucional do PIBID e Karina Soledad Maldonado Molina (ESALQ) para 75 

coordenação institucional do Residência Pedagógica. Demais informes: k) 76 

Notifica que o questionário para estudantes ingressantes em 2022, elaborado 77 

pelo Pro-Acad em colaboração com a CG e a CoC foi enviado às(aos) 78 

estudantes; l) Compra de pulseiras para distribuição às(aos) estudantes no 2º 79 

semestre, bem como a organização desse trabalho. Em vez de pulseiras, serão 80 

comprados cordões do tipo utilizado para crachá de identificação. Será 81 

organizado o trabalho de entrega desse cordão nas semanas que antecedem o 82 

início do semestre letivo. Serão retomadas as orientações e procedimentos no 83 

caso de afastamento docente por suspeita ou caso confirmado de Covid; 84 

CONGREGAÇÃO: m) A profa. Carlota agradeceu o empenho de todos os 85 

departamentos e comissões na elaboração dos relatórios de avaliação 86 

institucional. Ciclo de debates em agosto sobre Escola Pública, com vários 87 

temas importantes e urgentes; finalização do processo de cadastramento e 88 

envio do Relatório de Avaliação Institucional; n) Portarias de Retorno ao Curso 89 

e Matrícula Fora de prazo. A portaria de matrícula fora de prazo foi aprovada 90 

pela Congregação, com uma alteração em um dos parágrafos. Onde se lia: § 91 



 

 

2º - A(O) estudante terá direito à matrícula ou à retificação de matrícula fora 92 

de prazo uma única vez durante o curso. Em caso de reincidência, a solicitação 93 

será automaticamente negada. Passa a ser: Para solicitar matrícula ou 94 

retificação de matrícula fora de prazo, a(o) estudante deve apresentar 95 

justificativa acompanhada de documentação que comprove a impossibilidade 96 

de realização da matrícula dentro dos prazos estabelecidos e divulgados no 97 

calendário. A portaria de Retorno ao Curso foi retirada de pauta da 98 

Congregação para acréscimos sugeridos pelo RD da graduação. Uma diz 99 

respeito a questionamento sobre o retorno de estudantes que não completaram 100 

20% do curso e outra à inclusão de solicitação de que o professor tutor, 101 

indicado pela CoC para acompanhar a(o) estudante reingressante, apresente à 102 

CG relatório semestral da situação acadêmica de sua(seu) tutorada(o); o) Para 103 

o Edital do Programa de Estímulo ao Ensino de Graduação (Monitoria) para o 104 

2º semestre de 2022 a Feusp recebeu uma cota de 21 (vinte e uma) bolsas e 105 

p) Levantamento dos casos de Covid. No mês de junho tivemos 142 casos. 106 

Total dos meses de abril/maio/junho até 04/07/2022, 213 casos. 2.2 107 

Comunicados da Comissão de Estágio, Estudos Independentes e TCC. 108 

Não houve comunicados. 2.3 Comunicados da CoC Pedagogia. O prof. 109 

Rosenilton informa sobre o acompanhamento de conclusão do curso das(os) 110 

estudantes do currículo 48014. A CoC Pedagogia tem feito um 111 

acompanhamento dessas(sses) estudantes junto com o Serviço de Graduação. 112 

Foi realizado um debate um pouco mais alongado sobre a disciplina  113 

Coordenação do Trabalho na Escola II, a única que não tem correspondência 114 

com o currículo 48015. Ao finalizar o semestre, será verificado se as(os) 115 

estudantes que estavam matriculadas se concluíram e que estratégias serão 116 

adotadas para os próximos semestres. Um segundo informe diz respeito à 117 

discussão sobre o acompanhamento de egressos. Pensar em uma forma de 118 

personalização do acompanhamento de egressos, que atualmente são 119 

baseadas em algumas pesquisas realizadas por docentes. A ideia é ter isso 120 

institucionalizado numa política diretamente ligada à CoC Pedagogia. 2.4 121 

https://drive.google.com/file/d/1j2RgziHdDeqO9ddfpBNP1SBkHCPWKxpd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gv3ywuu3c2xzD_jHo6XqBPV6JoEyLrRX/view?usp=sharing


 

 

Comunicados da CoC Licenciaturas. O prof. Daniel informa que a CoC 122 

Licenciaturas, tendo em vista a aprovação do novo regimento, decidiu planejar 123 

e retomar as reuniões com as demais licenciaturas a fim de discutir o Programa 124 

de Formação de Professores da USP. 2.5 Comunicados dos membros da 125 

Comissão de Graduação. Com a palavra a profa. Cláudia faz um breve relato 126 

dos trabalhos do GT de atualização e flexibilização curricular no qual participa. 127 

Até o momento aconteceram três reuniões. O que se espera deste GT é que 128 

ele crie um documento com orientações para as unidades discutirem as 129 

possibilidades de atualizar seus currículos na direção da Universidade do futuro, 130 

do que se espera dos profissionais da atualidade. Uma das iniciativas é fazer 131 

um levantamento de experiências de universidades nacionais e internacionais 132 

na direção da integração. A ideia é enviar ao CoG um conjunto de experiências 133 

de outras universidades e o que já acontece na USP. Nossa representação no 134 

GT tem reforçado que uma mudança de currículo não pode ser feita de cima 135 

para baixo. Precisa ser feita uma discussão em cada unidade e a unidade define 136 

se é necessário ou não alterar seu currículo. Com a palavra a profa. Rosângela 137 

relata sobre o andamento dos trabalhos do GT da Secretaria de 138 

Desenvolvimento Econômico do estado de São Paulo. A ideia que o grupo 139 

consolidou foi a criação de um Observatório de formação de professores para 140 

a educação básica. No âmbito da PRG, o prof. Marcos Neira se colocou como 141 

apoiador da proposta, dentro de todas as possibilidades da USP, inclusive no 142 

que diz respeito à infraestrutura para a criação e manutenção do Observatório. 143 

2.6 Comunicados do Serviço de Graduação. Com a palavra a Sra. Solange 144 

informa que foi concluído o processo de transferência externa e o resultado 145 

será divulgado no dia 13 de julho próximo. Tivemos 16 inscritos para o período 146 

vespertino e 10 para o noturno. 3 - ORDEM DO DIA. Encaminhamentos da 147 

CoC Pedagogia: 3.1 Matrícula de professores da rede e estudantes 148 

especiais do USP +60. 3.2 Requerimentos de matrícula e número teto 149 

de estudantes por turma. O prof. Rosenilton solicita que os dois temas 150 

sejam discutidos de forma conjunta. A proposta da CoC Pedagogia é que se 151 



 

 

mantenha a recomendação de ter até 60 estudantes por turma e, em casos 152 

excepcionais, receber até 5 estudantes em turmas com mais de 60 estudantes. 153 

Sobre o programa USP+60 e o Projeto Professores da Rede recomenda 154 

recepcionar estudantes somente nas disciplinas optativas que tenham menos 155 

de 60 pessoas inscritas. Colocada em discussão a proposta foi aprovada por 9 156 

(nove) votos pela unanimidade dos presentes. 3.3 Proposta de data para a 157 

realização da Reunião Pedagógica do 2o semestre. Após discussão, a 158 

programação para reunião pedagógica para o 2º semestre de 2022 fica assim 159 

estabelecida: Dia 08 de agosto, das 14h às 17h30. A reunião terá duas partes. 160 

A primeira delas ocorrerá no Auditório da FE, com transmissão ao vivo. A 161 

segunda parte será realizada em pequenos grupos de discussão, e será 162 

exclusivamente presencial. Ficam responsáveis pela organização da reunião 163 

as(os) professoras(res) Elie, Lívia e Núria. 3.4 Referendar o oferecimento 164 

da disciplina EDM 0685 - Experimentação e Modelagem, alteração de 165 

dia e horário. Colocada em discussão e a seguir em votação, a alteração de 166 

dia e horário do oferecimento da disciplina EDM 0685 - Experimentação e 167 

Modelagem foi referendada por 9 (nove) votos pela unanimidade dos 168 

presentes. 3.5 Indicação de uma(um) docente para compor a Comissão 169 

Organizadora do 7º Congresso de Graduação da USP. Após discussão a 170 

CG aprova a indicação, para compor a referida comissão, o nome da profa. 171 

Dislane Zerbinatti Moraes. 3.6 Indicação de uma(um) docente para 172 

compor a Comissão de Heteroidentificação para o vestibular da 173 

FUVEST. A profa. Lívia informa que o vice-diretor, prof. Valdir, será o 174 

responsável pela condução dessa discussão na FE e que a indicação não precisa 175 

necessariamente ser uma(um) componente da CG. Após discussão a CG 176 

propõe, após consulta às(aos) indicados, os nomes do prof. Eduardo Januário 177 

e da profa. Denise Carrera para compor a referida comissão. 3.7 Indicação 178 

de um nome da CG para compor a comissão que organizará os 179 

critérios para Edital Interno de colaboração entre departamentos na 180 

oferta de projetos que articulem cultura-ensino-extensão em 181 

https://drive.google.com/file/d/1fesf0w2JAANHa5aYqCAjr9wpsUTPE3fi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CRmLSm29EM9OhPZ9xSGrJBr6n4TZCWjv/view?usp=sharing


 

 

territórios definidos. Após discussão, a CG indica o prof. Elie George 182 

Guimaraes Ghanem Junior para compor a comissão. 3.8 Solicitação da 183 

CCNInt de apresentação dos cursos de licenciatura em pedagogia e 184 

demais licenciaturas à delegação de visitantes estrangeiros da 185 

University of Southern California - Rossier School of Education, no dia 186 

05 de agosto, às 14h. A profa. Lívia esclarece que a Feusp receberá um 187 

grupo de doutorandos da University of Southern California - Rossier School of 188 

Education, que estão realizando um doutorado híbrido (Global Executive Doctor 189 

of Education), com aulas on-line e atividades presenciais em quatro locais 190 

(Finlândia, África do Sul, Estados Unidos e Brasil (incluído agora). Na primeira 191 

semana de agosto estarão em São Paulo e solicitaram uma visita à FE. Pensou 192 

em fazer uma breve apresentação do Programa de Formação de Professores 193 

da FE, seguido de uma sessão de perguntas e respostas. Após uma 194 

apresentação do programa seria importante uma discussão com perguntas e 195 

respostas. A profa. Cláudia Galian se dispõe a auxiliar no preparo do material 196 

a ser apresentado e as profas. Ana Laura, Elizabeth e Lívia se disponibilizam a 197 

fazer a apresentação. 3.9 Recondução do Prof. Rosenilton Silva de 198 

Oliveira, junto à COC Pedagogia, na qualidade de membro titular. Colocada 199 

em discussão e a seguir em votação, a recondução foi aprovada por 08 (oito) 200 

votos e 01 (uma) abstenção. Às 12h30min, agradecendo a presença de todos, 201 

a profa. Lívia de Araújo Donnini Rodrigues, encerrou os trabalhos e eu, 202 

Rosangela Correia da Silva Bernardo Ferreira, lavrei a presente ata que será 203 

assinada pela Presidenta à sessão de sua aprovação. São Paulo, 07 de julho de 204 

2022.  205 

 206 

 207  

Profa. Dra. Lívia de Araújo Donnini Rodrigues 208 

Presidenta da Comissão de Graduação 209 

https://drive.google.com/file/d/1it-rVYLzHDsSEIsfzT8kLh2dv4KhRxL2/view?usp=sharing

