
 

 

Ata da 307ª sessão 1 

 2 

Ata da 307ª Reunião Ordinária da Comissão de Graduação (CG), 3 

realizada aos 04/08/2022, às 09h00, por videoconferência, sob a 4 

presidência de Lívia de Araújo Donnini Rodrigues com a presença 5 

das(os) membros: Ana Laura Godinho Lima, Daniel Cara, Dislane 6 

Zerbinatti Moraes, Elizabeth dos Santos Braga, Emerson de Pietri, 7 

Ocimar Munhoz Alavarse, Rosângela Gavioli Prieto e Rosenilton Silva 8 

de Oliveira e da chefe do Serviço de Graduação, Solange Cleide 9 

Francisco. A profa. Cláudia Galian justificou a ausência. 1.1 - 10 

Discussão e votação da Ata da 304ª Reunião Ordinária da 11 

Comissão de Graduação (CG), realizada aos 05/05/2022. 12 

Colocada em discussão e a seguir em votação, a ata foi aprovada por 13 

08 (oito) votos e 1 (uma) abstenção. Com a palavra a profa. Lívia dá 14 

as boas-vindas às(aos) novas(os), eleitas(os) e reconduzidas(os), na 15 

CoC Pedagogia e Comissão de Graduação da Feusp, a saber: 16 

Recondução do prof. Ocimar na CG e a eleição do prof. Sandoval 17 

Nonato Gomes Santos e da profa. Mônica Appezzato Pinazza, junto à 18 

CoC Pedagogia, respectivamente titular e suplente. 2 19 

- EXPEDIENTE. 2.1 Comunicados da Presidenta da CG. 20 

Transferência externa. O processo foi concluído com o preenchimento 21 

de 6 (seis) vagas no vespertino e 4 (quatro) no noturno. Agradece o 22 

trabalho da comissão de seleção composta pelas(os) profas(s) Ana 23 

Laura, Daniel Cara e Émerson de Pietri. Sobre a seleção do PEEG 24 

2º/2022, a Feusp recebeu 21 bolsas e foram homologados 21 25 

projetos. Informa que tivemos pedidos de viagem didática que 26 

conseguimos atender e outros, que chegaram fora de prazo, não 27 

foram atendidos. Informes da Congregação (dia 29/07/2022). 28 

Encontro realizado pelo Núcleo de Mulheres da Feusp, que tem como 29 

objetivo constituir um espaço seguro, acolhedor, de escuta sensível 30 



 

 

diante de situações de assédio vivenciadas na instituição. Houve uma 31 

reunião com as Chefias dos departamentos e a CG sobre prioridades 32 

na atribuição dos claros docentes nos departamentos, especialmente 33 

em função de ofício encaminhado pelos departamentos afirmando 34 

que não seriam abertas turmas de disciplinas obrigatórias sem 35 

docentes. Comunica a demissão da profa. Anna Cecília, temporária 36 

de didática, com duas turmas, uma na quinta à tarde e outra na sexta 37 

à noite. As tratativas propostas pelo EDM e que estão sendo 38 

encaminhadas incluem juntar duas turmas da disciplina de didática 39 

da 5ª à tarde, que tem poucas matrículas, e liberar uma professora 40 

para assumir uma das turmas da profa. Anna Cecilia, bem como 41 

juntar duas turmas da disciplina de didática na sexta à noite e 42 

ministrar as aulas no Auditório. Na sequência informa que apesar do 43 

atraso, todos os projetos PUB, apresentados por docentes da Feusp 44 

foram aprovados com a restrição de no máximo 4 (quatro) bolsas 45 

para cada projeto. As Portarias aprovadas pela CG, Retorno ao Curso 46 

e Matrícula Fora de Prazo, foram aprovadas pela Congregação, bem 47 

como publicadas no D.O.E. A Congregação vai emitir duas notas de 48 

estranhamento, uma sobre a matéria publicada no Jornal da USP, em 49 

13 de julho de 2022 e atualizada em 22 de julho de 2022, com o 50 

título “Cátedra Alfredo Bosi da USP vai criar licenciatura inédita”. 51 

Outra sobre a Nota Técnica do Conselho Nacional de Educação, de 52 

dezembro de 2019, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais 53 

para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e 54 

institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de 55 

Professores da Educação Básica (BNC-Formação). Ambas foram 56 

aprovadas pela Congregação com a unanimidade das(os) presentes 57 

à reunião. Finalizando informa que a PRG encaminhou às unidades a 58 

lista das(os) estudantes com a dose de reforço da vacina da COVID-59 

19. Solicita especial atenção aos casos que ainda estão em 60 



 

 

elaboração ou devolvidos para acertos e aos casos que ainda não 61 

foram avaliados pela CG, uma vez que a dose de reforço da vacina 62 

será obrigatória para a frequência nos cursos no 2° semestre. O 63 

Serviço de Graduação da Feusp está fazendo a análise dos 64 

comprovantes de vacinação. Na Feusp temos 6 em elaboração, 10 65 

pendentes de análise e 17 foram devolvidos para acerto. No momento 66 

temos 95,95% do nosso corpo discente cadastrado no sistema com 67 

a complementação da dose de reforço. Para o 2º semestre será 68 

mantido o mesmo protocolo de biossegurança do 1º semestre. 2.2 69 

Comunicados da Comissão de Estágio, Estudos Independentes 70 

e TCC. Não houve comunicados. 2.3 Comunicados da CoC 71 

Pedagogia. O prof. Rosenilton informa que não houve reunião da 72 

CoC Pedagogia em julho. Reforça que a Semana de Educação 73 

acontecerá na 3ª semana de outubro e a profa. Ana Luiza Jesus da 74 

Costa está acompanhando os trabalhos, as estudantes farão uma 75 

reunião no dia 6 de agosto para fechar a programação e fazer as 76 

indicações das atividades. O evento será realizado de forma remota. 77 

Informa sobre a Feira USP e as Profissões 2022. Este ano a edição da 78 

Feira acontecerá nos dias 1, 2 e 3 de setembro, na Praça do Relógio 79 

- Campus Butantã. 2.4 Comunicados da CoC Licenciaturas. O 80 

prof. Daniel informa que não houve reunião da CoC Licenciatura em 81 

julho. Um aspecto importante é a demanda da atividade denominada 82 

de Seminário das Licenciaturas, com vistas a estabelecer uma 83 

interlocução mais próxima, como aconteceu em 2019, mas que foi 84 

interrompida em função da pandemia. 2.5 Comunicados dos 85 

membros da Comissão de Graduação. Com a palavra a profa. 86 

Dislane informa que, como representante da CG na Comissão que 87 

está organizando o Congresso de Graduação, participou de uma 88 

reunião onde foram apresentados os primeiros movimentos da 89 

comissão. Um dos encaminhamentos foi a maior participação das(os) 90 



 

 

estudantes na organização do Congresso. Foi uma reflexão da pró-91 

reitoria e já entraram em contato com representantes das(os) 92 

estudantes para promover a integração na promoção de atividades 93 

durante o Congresso. 2.6 Comunicados do Serviço de 94 

Graduação. Solange informa que o Programa USP+60 recebeu 95 

apenas uma única inscrição. 3 - ORDEM DO DIA. 3.1 - Referendar: 96 

Viagens didáticas: Anexo 1 - Memo-EDA-45/2022; Anexo 2 - 97 

Memo-EDA-44/2022; Anexo 3 - EDM- Ofíc.159/2022; Anexo 4 - 98 

Memo-EDA-48/2022; Anexo 5 - Memo EDA-49/2022 e Anexo 6 - 99 

Memo EDA-50/2022. Colocados em discussão e a seguir em votação, 100 

os pedidos de viagens didáticas foram referendados por 09 (nove) 101 

votos pela unanimidade das(os) presentes. 3.2 - RESOLUÇÃO CoG 102 

Nº 8153, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021. Institui as normas para 103 

o oferecimento de “Avaliação Consecutiva” para os alunos dos cursos 104 

de Graduação da USP em dependência. A respeito do assunto, o prof. 105 

Rosenilton informa que não houve tempo hábil para discutir o tema 106 

na CoC Pedagogia. Propõe a não adesão à Portaria, neste momento, 107 

e trazer a discussão posteriormente. A respeito do assunto, a profa. 108 

Lívia esclarece que a adesão é integral. Não há a possibilidade de a 109 

adesão ser somente para a licenciatura em Pedagogia. Há alguns 110 

entraves na articulação da avaliação consecutiva com as demais 111 

licenciaturas. Colocada em discussão e a seguir em votação, a CG 112 

aprovou por 08 (oito) votos e 01 (uma) abstenção pela não adesão, 113 

neste momento, da Feusp à Resolução. 3.3 - Protocolo para 114 

estudantes público-alvo da educação especial. A profa. Lívia 115 

apresenta a proposta para estabelecer procedimentos de 116 

acompanhamento de estudantes, alguns relacionados à saúde 117 

mental, outros à saúde física e outros, ainda, a estudantes público-118 

alvo de educação especial. Após discussão e manifestações ficou 119 

evidente a necessidade de ampliar a interlocução tanto com a 120 



 

 

Comissão de Equidade, especialmente os programas Acolhe e 121 

Proacad, quanto com a equipe de Educação Especial, de modo a 122 

construir fluxos e procedimentos que nos ajudem a consolidar nossas 123 

ações de modo coerente com a política de inclusão de nossa unidade. 124 

A CG decide por realizar reuniões abertas com os referidos programas 125 

que resultarão na apresentação de minuta de proposta de fluxo e 126 

procedimentos a ser apreciada pela CG para posterior publicação no 127 

caderno da(o) estudante 2023. 3.4 - Proposta de Estágio Pago 128 

pela USP para a Escola de Aplicação. 3.5 - OFÍCIO Circular 129 

CCEx./012/2022. Formação de um Grupo de Trabalho Cursos 130 

Pagos na FEUSP com o objetivo de discutir a pertinência ou não desse 131 

tipo de curso na Feusp. Após discussão e manifestações, a CG 132 

aprovou a indicação da profa. Dislane Zerbinatti Moraes para 133 

representar a referida Comissão junto ao Grupo de Trabalho – Cursos 134 

Pagos na Feusp. 3.6 - Desativação de disciplinas válidas a partir 135 

do 1º/2023. Colocadas em discussão e a seguir em votação, as 136 

desativações das disciplinas foram aprovadas por 09 (nove) votos 137 

pela unanimidade das(os) presentes. Às 12h10min, agradecendo a 138 

presença de todos, a profa. Lívia de Araújo Donnini Rodrigues, 139 

encerrou os trabalhos e eu, Rosangela Correia da Silva Bernardo 140 

Ferreira, lavrei a presente ata que será assinada pela Presidenta à 141 

sessão de sua aprovação. São Paulo, 04 de agosto de 2022. 142 

 143 

 144 

Profa. Dra. Lívia de Araújo Donnini Rodrigues 145 

Presidenta da Comissão de Graduação 146 


