
 

 

Comissão de Graduação – Reunião ordinária 1 

Ata da 301ª sessão 2 

 3 

Ata da 301ª Reunião Ordinária da Comissão de Graduação (CG), realizada aos 4 

03/02/2022, por videoconferência, sob a presidência de Rosângela Gavioli 5 

Prieto e com a presença dos membros: Carlota Josefina Malta Cardozo dos 6 

Reis Boto, Claudia Valentina Assumpção Galian, Dislane Zerbinatti Moraes, 7 

Emerson Di Pietri. Lívia de Araújo Donnini Rodrigues, Maurilane de Souza 8 

Biccas, Ocimar Munhoz Alavarse, Rosenilton Silva de Oliveira, e da Chefe do 9 

Serviço de Graduação, Solange Cleide Francisco. As(os) profas(res). Carmen 10 

Sylvia Vidigal Moraes, Elie George Guimaraes Ghanem Junior, Rubens Barbosa 11 

de Camargo e Vivian Batista da Silva justificaram a ausência. 1. DISCUSSÃO 12 

E VOTAÇÃO DE ATA. 1.1 - Discussão e votação da Ata da 300ª 13 

Reunião Ordinária da Comissão de Graduação (CG), realizada aos 14 

02/12/2021. A Ata foi aprovada por 8 (sete) votos aprovada por 8 (oito) 15 

votos, pela unanimidade das(os) presentes.. 2 – EXPEDIENTE. 2.1 2. 16 

EXPEDIENTE. 2.1. Comunicados da Presidenta da CG. Com a palavra a 17 

profa. Rosângela solicita à profa. Livia para fazer um breve relato sobre a 18 

Congregação, pois ela participou da última reunião ordinária desse colegiado, 19 

representando a CG, devido às suas férias. Com a palavra a profa. Lívia relata 20 

que o prof. Marcos Neira relembrou a conversa com o Prof. Baracat em 21 

dezembro, referente a renovação dos claros temporários e o quanto tem sido 22 

difícil, mas que há a promessa de contração de boa parte desses claros. 23 

Houve manifestações, por parte das(os) membras(os), a respeito do retorno 24 

das aulas presenciais. Outro tema muito comentado na reunião foi a 25 

indicação do prof. Marcos Neira como Pró-Reitor Adjunto, junto à Pró-Reitoria 26 

de Graduação. Houve manifestações de apoio e de atenção a pontos que 27 

tocam nossa unidade. Com a palavra a profa. Rosângela, faz um breve relato 28 

sobre a última reunião do CoG. Houve uma fala do Reitor de despedida; a 29 

premiação da Semana de calouros. Além disso: julgamentos dos processos 30 



 

 

administrativos de invalidação de matrículas por fraude de ingressantes pela 31 

modalidade cotas (relato de que foi um processo muito longo, difícil, 32 

desafiador e doloroso). Houve mais de 240 denúncias, e foram formadas 33 

comissões para verificação dessas denúncias. Essas comissões, quando 34 

julgado procedente, formulam seus pareceres e os submetem a julgamento 35 

pelo CoG. Nos comunicados do Pró-Reitor foi apresentado o relatório da 36 

gestão, com destaque especial ao tema da inclusão e ao cumprimento da 37 

meta de ingresso da população estudantil do perfil PPP e EP. A FE tem 51% 38 

de seu corpo discente ingressante de EP e uma porcentagem destes de 39 

PPI/EP. A respeito da consulta feita à PRG pelo IB sobre possibilidade de 40 

manutenção do ensino híbrido no 1º semestre foi respondida, a resposta do 41 

Pró-reitor de Graduação não se cogita, no momento, esse tipo de ensino. A 42 

orientação é para retomada presencial de todos os cursos. Na sequência a 43 

profa. Rosângela passa aos informes da Feusp. Não teremos estudantes 44 

especiais da rede nem da terceira idade neste primeiro semestre porque já 45 

estamos com um número grande de estudantes nas turmas, e precisamos 46 

cuidar dessa circulação de pessoas, especialmente aquelas não vinculadas 47 

diretamente à USP. O Programa de Estímulo ao Ensino de Graduação - PEEG 48 

2022 está em andamento. Há uma comissão, composta pelas(os) 49 

professoras(res) Émerson, Marcos Pagotto, Lívia e Rubens que estão 50 

estabelecendo critérios para seleção de projetos e bolsistas. O processo de 51 

Transferência Interna da Feusp está sendo conduzido pela comissão indicada 52 

pela CG, composta pelas(os) profas(s). Iracema, Émerson, Elizabeth e Daniel. 53 

Temos 11 vagas no diurno (sendo 3 reservadas para SISU), 16 vagas no 54 

noturno (senso 4 SISU). O processo encerra dia 10 de fevereiro. Temos 55 

número de vagas maior do que o número de inscritos. As vagas que restarem 56 

serão disponibilizadas para o processo de Transferência Externa. 2.2. 57 

Comunicados da Comissão de Estágio, Estudos Independentes e TCC. 58 

A profa. Rosângela informa que a profa. Vivian declinou da presidência da 59 

Comissão de Estágio, Estudos Independentes e TCC para assumir a gestão da 60 



 

 

EA e no momento aguarda a eleição de uma(um) nova(novo) presidente. 2.3. 61 

Comunicados da CoC Pedagogia. Com a palavra o prof. Rosenilton 62 

informa que a documentação em árabe de um pedido de revalidação de 63 

diploma está em processo de tradução por uma aluna, indicada pelo prof. 64 

Ocimar, que se prontificou a realizar esse serviço gratuitamente. O processo 65 

possivelmente poderá ser analisado na próxima reunião da CG. 2.4. 66 

Comunicados da CoC Licenciaturas. A profa. Cláudia fala de uma 67 

preocupação, que surgiu inclusive na reunião da Congregação, com o 68 

recebimento, pelo corpo docente, de requerimentos para matrícula nas 69 

disciplinas acima do teto de 60 alunos por turma. Na ocasião foi informado 70 

que devido à necessidade de cuidar da circulação de pessoas e de garantir 71 

um mínimo de distanciamento físico, as(os) docentes serão orientados pela 72 

CG a não aceitar requerimentos de matrícula neste semestre em disciplinas 73 

com mais de 60 estudantes. Aproveita para informar que será feita reunião, 74 

cujo convite partiu dela e da profa. Rosângela, com demais coordenadores de 75 

CoCs de Licenciatura para comunicar esta decisão hoje, 03 de fevereiro, às 76 

18h. Na reunião, também será solicitado que as unidades não incentivem 77 

estudantes a cursar as disciplinas sem matrícula para depois solicitar a 78 

inserção de sua nota e frequência, uma prática em muitas unidades. A 79 

sugestão recebida na Congregação de elaborar mensagem explicativa e 80 

postá-la no site da FE será acatada. A respeito do assunto a profa. Carlota 81 

conta que a proposta de elaboração de um texto dirigido às(aos) estudantes 82 

foi resultado de uma reunião do EDF e este deverá constar no site da FE,  83 

mas também deverá ser enviado às listas de estudantes da pedagogia e 84 

demais licenciaturas. A profa. Rosângela explica que a lista de estudantes das 85 

demais licenciaturas tem apenas os endereços daquelas(es) que estão 86 

efetivamente matriculadas(os). O sistema corta da lista as(os) pendentes. Ou 87 

seja, o envio desta mensagem pela lista não necessariamente chega a quem 88 

de fato precisaria recebê-la. Orienta que as(os) professoras(es) não 89 

respondam no momento às(aos) estudantes, e sim as(os) orientem a 90 



 

 

escrever para a CoC e para a CG da Feusp. Sobre o assunto o prof. Ocimar 91 

partilha a preocupação de que a demanda neste semestre será alta, sem 92 

precedentes. E isso levará as(os) estudantes a se articularem para pressionar 93 

por mais vagas. Daí a importância de a Feusp ter posicionamentos coletivos. 94 

Com a palavra a Claudia relata como foi a reunião com o novo Pró-reitor e o 95 

novo indicado para Pró-reitor Adjunto com todas(os) as(os) 96 

coordenadoras(es) das CoCs da universidade. Houve a apresentação de 11 97 

compromissos assumidos pela gestão. Fortalecimento das CoCs; Revisão do 98 

PFP-USP, com a manutenção de seus princípios; Maior integração entre 99 

unidades/departamentos, assim como nos currículos dos cursos (com cuidado 100 

em relação à articulação teoria/prática); Desenvolvimento de uma política de 101 

estágios que contemple as boas experiências em andamento na USP; 102 

Garantia da oferta de Libras, com vagas suficientes, para todas as 103 

licenciaturas; Criação de um Cepid da área da Educação; , Institucionalização 104 

das discussões sobre textos legais (DCN, BNC Formação Inicial e Continuada, 105 

Novo Ensino Médio, Pibid e Residência etc.); Redesenho do Complexo 106 

Integrado de Formação de Professores da USP; Retomada dos Fóruns de 107 

Licenciaturas da USP; Expansão do projeto de extensão para professoras(es) 108 

da educação pública; e Estabelecimento de convênios com as secretarias 109 

estadual e municipais de educação. Em seguida a palavra foi aberta às(aos) 110 

coordenadoras(es). Comenta que foi tenso esse momento da reunião, pois 111 

houve várias manifestações a respeito da falta de professoras(es). O prof. 112 

Rosenilton pondera que, por um lado, há uma boa expectativa para o futuro 113 

em função dos 11 compromissos; por outro, há uma certa apreensão em 114 

função da postura e do modo como o pró-reitor reagiu às demandas das(os) 115 

participantes da reunião, por vezes sendo bem grosseiro. 2.5. Comunicados 116 

dos membros da Comissão de Graduação. As profas. Lívia e Cláudia 117 

apresentam sua candidatura à Presidência e Vice-Presidência da CG. 118 

Agradecem o apoio recebido e relatam que princípios e metas orientaram a 119 

produção de uma minuta de carta aberta à comunidade apresentando a 120 



 

 

candidatura. Pedem licença para enviar esta carta a todas(os) as(os) 121 

integrantes da CG antes de dar a ela circulação mais ampla na comunidade, 122 

até em respeito ao diálogo que tem sido travado no interior da comissão a 123 

esse respeito. Houve manifestações de apoio em fala e pelo chat. Com a 124 

palavra a profa. Carlota também comunica a sua pré-candidatura à Direção 125 

da Feusp juntamente com o prof. Valdir, como Vice-diretor. Relembra que a 126 

carta aberta à comunidade por eles elaborada já foi enviada a todas(os), e 127 

agradece pelo apoio que tem recebido – mesmo antes da consolidação da 128 

pré-candidatura. Houve manifestações de apoio em fala e pelo chat. 2.6. 129 

Comunicados do Serviço de Graduação. A Sra. Solange, Chefe do Serviço 130 

de Graduação, informa que, no momento, o setor conta com 2 funcionários 131 

trabalhando e 2 em férias. Manifesta sua preocupação com a demora na 132 

abertura de mais duas turmas para a disciplina de Libras, que, no momento 133 

tem apenas duas sendo oferecidas. 3. ORDEM DO DIA. 3.1. Comitê 134 

permanente - ensino híbrido e estrutura da FE-USP. Com a palavra o 135 

Sr. Moisés Belucci, responsável pelo setor de informática se junta à reunião 136 

na condição de membro do Comitê Permanente da Feusp para relatar como 137 

foi a simulação de transmissão ao vivo da aula feita na sala 115, Bloco B da 138 

Feusp. E também uma outra simulação feita por solicitação da professora 139 

Sonia Kruppa. Começa explicando que a profa Sônia solicitou tem condições 140 

de ser realizado, pois ela quer que alguém de uma escola parceira faça um 141 

tour pelo espaço e que as pessoas que estão na FE assistam a esse tour ao 142 

vivo. Ou seja, várias pessoas na FE e apenas uma transmitindo de outro lugar. 143 

No caso da simulação, onde há muitas pessoas na FE e outras isoladas em 144 

diferentes locais, apresenta problemas: o principal deles é a questão da 145 

qualidade do áudio, pois a captação de sons externos prejudica muito a 146 

transmissão. Ou seja, ao mesmo tempo que permite transmitir tudo o que for 147 

falado por diferentes pessoas na sala de aula presencial, acaba captando uma 148 

série de outros ruídos o tempo todo. E isso “pesa” na transmissão. Há 149 

também a questão da movimentação das pessoas, especialmente da(o) 150 



 

 

professora(or), no espaço da sala de aula presencial, e o fato de que 151 

todas(os) no presencial estarão com máscara. Não havendo, assim, as pistas 152 

de expressões faciais e muito menos de movimentação labial. Salienta que os 153 

prédios da Feusp não favorecem a acústica e que os equipamentos não 154 

suportam múltiplas transmissões simultâneas, bem como o Wi-Fi não 155 

comporta essa demanda. A profa. Lívia agradece pelo empenho de todas(os) 156 

em fazer a simulação. Apoia o ensino 100% presencial, e indica a 157 

possibilidade de escalonamento quinzenal, caso o andamento da pandemia 158 

assim demande. A respeito do assunto a profa. Carlota se posiciona contrária 159 

ao retorno presencial. Manifesta que gostaria de voltar, mas se preocupa com 160 

as condições sanitárias para esse retorno. Acha que o número de mortes está 161 

muito alto, e que devemos buscar diálogo com a Reitoria para retomar essa 162 

discussão. O prof. Ocimar agradece a simulação feita, e se mostra 163 

preocupado com o retorno presencial 100%. Não descarta a manutenção do 164 

ensino remoto, em função do agravamento do número de infectados. 165 

Finalizando a profa. Rosangela relembra que a legislação nacional, mais 166 

atual,prevê que um curso de graduação possa ter até 40% de sua carga 167 

horária a distância. Mas que a USP não tem regulamentação a esse respeito. 168 

Sugere retomar as anotações feitas em 2021 para possíveis modelos de 169 

retorno e que será necessária uma reunião extraordinária para decidir sobre o 170 

assunto antes da realização da reunião pedagógica 2022. 3.2. Formalização 171 

das normas de retorno ao curso. Transferido para a reunião de março. 172 

3.3. Formalização das normativas sobre matrícula fora de prazo. 173 

Transferido para a reunião de março. 3.4. Reunião Pedagógica. Com a 174 

palavra a profa. Rosângela relembra a história de como foi definido o tema da 175 

Reunião Pedagógica para este semestre: Liberdade de Cátedra. Após 176 

discussão a Comissão define que a reunião aconteça no dia 7 de março, das 177 

14h às 17h30, e dividida em dois momentos: Retorno às atividades didáticas 178 

no 1º semestre: como será, protocolos de segurança...e Liberdade de Cátedra. 179 

As(os) professoras(res) Cláudia, Lívia e Rosenilton se prontificam a compor a 180 



 

 

comissão responsável pela organização do evento. 3.5. Aula Magna. Após 181 

discussão a CG aprova a proposta de realizar a aula magna conjunta com a 182 

CPG. 3.6. Recepção de Calouros. Após discussão a proposta para a 183 

programação de recepção aos calouras(os) é aprovada, mas a CG faz as 184 

seguintes indicações: as atividades não estão todas correlacionadas ao único 185 

objetivo apresentado; - não consta no documento o detalhamento de como 186 

as atividades ocorrerão (hora, local, etc.); considerando que, em razão da 187 

pandemia, a recepção das ingressantes de 2020 e 2021 foi prejudicada, esta 188 

programação não inclui também estas turmas, para além das ingressantes de 189 

2022. O prof. Rosenilton conta como tem sido a conversa com o CA, pois 190 

recebe cópias das mensagens que enviam para a Direção, e relembra da 191 

importância de fazermos entradas com as turmas de 1º ano para realizar uma 192 

fala mais institucional tanto da CoC quanto da CG e da FE como um todo. 193 

Sobre o assunto o prof. Émerson fala da importância de integrar também o 194 

programa Pró-Acad e do Acolhe, seja na programação da calourada, seja na 195 

programação posterior. Finalizando o prof. Rosenilton se compromete a 196 

responder à mensagem do CA com as indicações da CG. 3.7. PPPLP/2022 197 

e PPPDL/2022. Aprovado por 8 (oito) votos, pela unanimidade das(os) 198 

presentes. 3.8. Referendar solicitações de viagens didáticas - profas. 199 

Sônia Kruppa, Iracema e Hélida. Referendada por 8 (oito) votos, pela 200 

unanimidade das(os) presentes. 3.9. Representação discente e docente 201 

nas Comissões Estatutárias. Transferido para a reunião de março. 3.10. 202 

Carta da profa. Vivian Batista solicitando seu desligamento da CG e 203 

Comissão de Estágios, Estudos Independentes e TCC. A profa. 204 

Rosangela inicia agradecendo publicamente pela parceria mantida com a 205 

professora Vivian, felicitando-a pela eleição para atuar como Diretora da 206 

EAFEUSP. Depois, relembra que a professora Vivian, além de Vice da CG, 207 

também é a Coordenadora da Comissão de Estágios. O regulamento da CG 208 

prevê que a indicação de um Coordenador deve ser feita pela própria CG, 209 

dentre quaisquer de suas(seus) integrantes. Com a palavra o prof. Émerson, 210 



 

 

na condição de suplente de Vivian - agora titular com a saída dela, manifesta 211 

sua disponibilidade para assumir a Comissão, bem como, interinamente, a 212 

Vice-Presidência da Comissão. Após agradecimentos, em fala e em chat, à 213 

atuação da profa. Vivian na CG nos últimos anos a indicação do prof. 214 

Émerson para coordenar a referida comissão é aprovada por 8 (oito) votos, 215 

pela unanimidade das(os) presentes. 3.11. Proc. 19.1.2868.1.6. 216 

Revalidação de Diploma Estrangeiro - licenciatura em Pedagogia, expedido 217 

pela Universidad Pedagógica Experimental Libertador/Venezuela. Parecer 218 

favorável, condicionado à realização de prova escrita POEB e História da 219 

Educação - exarado pelo prof. Roni Cleber Dias de Menezes. Aprovado por 8 220 

(oito) votos, pela unanimidade das(os) presentes. 3.12. Relatório de 221 

renovação do curso de Licenciatura em Pedagogia. A profa. Rosângela, 222 

informa que o trabalho foi concluído, passou pelos trâmites na unidade e na 223 

Reitoria. Agora está no Conselho Estadual de Educação. A Feusp recebeu 224 

mensagem por email comunicando que o processo está com a Profa. Rose 225 

Neubauer para parecer, e solicitando a inserção de referências no programa 226 

de algumas disciplinas, particularmente legislação sobre a BNCC de âmbitos 227 

nacional e estadual paulista. Após manifestações a CG aprova que as 228 

referidas alterações sejam feitas, tanto no quadro, quanto nas ementas das 229 

disciplinas no sistema Júpiter.  Às 12h42min, agradecendo a presença de 230 

todos, a profa. Rosângela Gavioli Prieto, Presidenta, encerrou os trabalhos e 231 

eu, Rosangela Correia da Silva Bernardo Ferreira, lavrei a presente ata que 232 

será assinada pela Presidenta à sessão de sua aprovação. São Paulo, 03 de 233 

fevereiro de 2022.  234 

 235 
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Profa. Dra. Rosângela Gavioli Prieto 238 

Presidenta da Comissão de Graduação 239 


