
 

 

Comissão de Graduação – Reunião extraordinária 

Ata da 16ª sessão 

 

Ata da 16ª Reunião Extraordinária da Comissão de Graduação (CG), realizada 

aos 10/03/2022, na Plataforma Google Meet - https://meet.google.com/ydz-

iveb-rgy, sob a presidência de Rosângela Gavioli Prieto e com a presença dos 

membros: Ana Laura Godinho Lima, Carlota Josefina Malta Cardozo dos Reis 

Boto, Carmen Sylvia Vidigal Moraes, Claudia Valentina Assumpção Galian, 

Dislane Zerbinatti Moraes, Elie George Guimaraes Ghanem Junior, Emerson de 

Pietri, Livia de Araujo Donnini Rodrigues, Maurilane de Souza Biccas, Ocimar 

Munhoz Alavarse, Rosenilton Silva de Oliveira. 1 – EXPEDIENTE. 1.1 - 

Comunicados da presidência da CG. Com a palavra a profa. Rosângela 

solicita a inclusão de um item de pauta: organização do primeiro dia de aula. A 

inclusão foi aprovada por 09 (nove) votos, pela unanimidade dos presentes. Na 

sequência solicita a inversão da pauta, iniciando a Ordem do Dia pelo item 

incluído. Colocada em votação, a inversão da pauta foi aprovada por 9 (nove) 

votos pela unanimidade das(dos) presentes.  3. INCLUSÃO. 3.1 – 

Organização da primeira semana de aula. Com a palavra, a profa. 

Rosângela informa que em reunião realizada no dia 09/03, entre a Direção da 

Feusp, CG e comissões assessoras, CPG, chefias de seções e da Atac, foram 

discutidas questões relativas ao controle do acesso aos prédios pelas(os) 

estudantes. No debate, para garantir o acesso apenas de estudantes 

vacinadas(os), revelou-se o seguinte quadro: 1. só poderemos contar com três 

funcionárias(os) da vigilância para realizar esse controle nas entradas do Bloco 

B – um deles ficará na entrada do Auditório da Feusp e as(os) demais, na 

entrada principal; 2. diante desse número reduzido de funcionárias(os), 

colocou-se o desafio de encontrar formas de agilizar esse processo com 

muitas(os) estudantes voltando à unidade. Como resultado das discussões traz 

a proposta da confecção de pulseiras de identificação para todas(os) as(os) 



 

 

estudantes da Feusp. A pulseira tem o intuito de promover o rápido 

reconhecimento das pessoas que têm seu quadro vacinal completo e que 

podem adentrar às salas de aula. Elas ficarão prontas até a quinta-feira (17/03), 

permitindo, portanto, sua distribuição na semana seguinte. Outra proposta: A 

fim de diminuir o número de pessoas circulando no bloco B, apenas as turmas 

de Pedagogia iniciarão as aulas no dia 14/03, lembrando que as(os) 

ingressantes de 2022 estarão participando da Semana de Recepção de 

Calouras(os). Em disciplina optativa eletiva, que tem estudantes 

matriculadas(os) de outras unidades, a(o) docente pode avaliar se inicia o 

semestre em 14/03 ou 21/03. Caso a proposta seja aceita, será feita a 

solicitação para que cada docente comunique às suas turmas das demais 

licenciaturas pela lista de e-mail USP sobre o adiamento do início das aulas para 

21/03. Após ampla discussão as propostas foram aprovadas por 9 (votos) pela 

unanimidade das(os) presentes. Na sequência foi organizada a escala para a 

recepção das(os) estudantes, na entrada do bloco B, a fim de auxiliar na 

verificação da vacinação.  2 - ORDEM DO DIA. 2.1 - Avaliação 

Institucional - 2018 a 2022. Com a palavra a profa. Lívia informa sobre o 

cronograma a ser cumprido pelas comissões estatutárias, com as respostas às 

perguntas, encaminhadas pela Direção da Feusp, que subsidiarão a Comissão 

responsável pela elaboração do documento final sobre a Avaliação Institucional. 

As referidas questões deverão ser respondidas na forma de um relatório prévio. 

Foi criado um drive, na CG, que está sendo alimentado com os documentos 

necessários para a elaboração do documento sobre a Graduação. Após 

manifestações as(os) professoras(res) Ana Laura, Ocimar, Carlota, Rosenilton 

e Lívia se disponibilizam a compor a comissão que elaborará o documento final 

da Comissão de Graduação, também composta pela profa. Rosângela. 2.2 - 

Estudantes com comorbidade. Com a palavra a profa. Rosângela relata 

sobre as(os) estudantes com comorbidades que necessitam realizar atividades 

domiciliares. Após ampla discussão a CG decide realizar uma reunião que 



 

 

contará além da profa. Rosângela e Rosenilton, pela CG, com as(os) docentes 

com as(os) quais as(os) estudantes estão matriculadas(os), a fim de elaborar 

um Plano de atividades domiciliares. 2.3 - Memo/EDF/01/2022 - 

Aproveitamento de estudos automático das disciplinas: a) as 

disciplinas EDF1665 LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais e EDM0400 

- Educação Especial, ambas presenciais, apresentam a mesma carga 

horária (60 h) e em suas ementas os conteúdos estabelecidos 

objetivam a formação de futuros educadores para o trabalho com 

estudantes surdos e com a Libras; b) a disciplina FLL1024 - Língua 

Brasileira de Sinais – EaD, oferecida pela Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas, apesar de ser oferecida na modalidade 

EaD, apresenta 120 horas de carga horária e apresenta conteúdos que 

também se relacionam a educação de surdos e à Libras. Colocado em 

discussão e em votação o aproveitamento de estudos automático das 

disciplinas foi aprovado por 9 (nove) votos pela unanimidade das(os) presentes. 

2.4 - Revisão do Regulamento da Comissão de Estágios, Estudos 

Independentes e TCC. Colocado em discussão e em votação, o Regulamento 

da Comissão de Estágios, Estudos Independentes e TCC, foi aprovado por 9 

(nove) votos pela unanimidade das(dos) presentes. 2.5 - Representante das 

Educadoras do PFP-FEUSP, junto à Comissão de Estágios, Estudos 

Independentes e TCC. Colocado em discussão e em votação, a indicação da 

educadora Jany Elizabeth Pereira, representante das educadoras, foi aprovada 

por 9 (nove) votos pela unanimidade das(dos) presentes. 2.6 - Recondução 

do servidor Renato Melo Ribeiro, representante titular da Seção de 

Estágios, junto à Comissão de Estágios, Estudos Independentes e TCC. 

Colocado em discussão e em votação, a recondução do representante titular 

da Seção de Estágios junto à Comissão de Estágios, Estudos Independentes e 

TCC, foi aprovada por 9 (nove) votos pela unanimidade das(dos) presentes. 

2.7 - Proc. 2018.1.2236.1.9 - Revalidação de Diploma Estrangeiro, 



 

 

Universidade de Lisboa - Portugal. Colocado em discussão e em votação, 

o indeferimento da solicitação do pedido de revalidação de diploma estrangeiro 

foi aprovado por 9 (nove) votos pela unanimidade das(dos) presentes. 2.8 - 

Proc. 2020.1.1420.1.3 - Revalidação de Diploma Estrangeiro, 

Universität Tübingen - Alemanha. Colocado em discussão e em votação, o 

indeferimento da solicitação do pedido de revalidação de diploma estrangeiro 

foi aprovado por 9 (nove) votos, pela unanimidade das(dos) presentes. Às 

17h45min, agradecendo a presença de todos, a profa. Rosângela Gavioli Prieto, 

Presidenta, encerrou os trabalhos e eu, Valéria dos Santos, lavrei a presente 

ata que será assinada pela Presidenta à sessão de sua aprovação. São Paulo, 

10 de março de 2022.  

 

 

 

Profa. Dra. Rosângela Gavioli Prieto 

Presidenta da Comissão de Graduação 


