
 

 

Comissão de Graduação – Reunião ordinária 

Ata da 302ª sessão 

 

Ata da 302ª Reunião Ordinária da Comissão de Graduação (CG), realizada aos 

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

Prieto e com a presença dos membros: Ana Laura Godinho Lima, Carlota 

Josefina Malta Cardozo dos Reis Boto, Claudia Valentina Assumpção Galian, 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 Presidenta da 

CG. Com a palavra a profa. Rosângela agradece ao prof. Émerson, por ter se 

disponibilizado a assumir a vice-presidência da CG, e o parabeniza pela eleição 

que se deu no âmbito da Congregação. Lembra que o prof. Émerson também 

foi indicado, pela CG, para assumir a coordenação da Comissão de Estágios, 

Estudos Independentes e TCC, e que, portanto, mesmo com uma nova gestão 

CG, continuará como membro dessa Comissão Assessora da CG no que diz 

respeito a  ações relativas aos estágios. Na sequência solicita a inclusão de um 

ponto na pauta: o regulamento da Comissão de Estágios, Estudos 

Independentes e TCC para compatibilizá-lo ao da CG. A inclusão foi aprovada 

por 10 (dez) votos pela unanimidade dos presentes. Com a palavra o prof. 

Émerson solicita a inclusão na pauta do ofício da Comissão de Estágios, Estudos 

Independentes e TCC referente à recondução do funcionário Renato como 

membro da referida comissão. A inclusão foi aprovada por 10 (dez) votos pela 

unanimidade dos presentes. A respeito da Aula Magna, a profa. Rosângela 

informa que a profa. Lívia entrou em contato com a profa. Biancha, presidenta 

da CPG, e, conforme sugestão da última reunião CG, que esta atividade será 

realizada em conjunto com a CPG. Ao solicitar aos membros da CG quem tinha 

interesse em compor a comissão que organizará o evento, a profa. Ana Laura 

se disponibilizou a representar a CG. Na sequência a profa. Rosângela informa 



 

 

que ela e a profa. Lívia elaboraram uma mensagem que foi encaminhada à lista 

de docentes, reiterando que o limite de aceitação dos requerimentos é até 

completar 60 alunos por turma. Foi encaminhado na mesma mensagem um 

texto padrão como sugestão de resposta para indeferimentos de requerimentos 

para uso pelos docentes que assim o desejassem. Em seguida, a profa. 

Rosângela informa que participou, no dia 21/02, com representantes de 

instituições púbicas de ensino, da primeira reunião do GT da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico do estado de São Paulo. A tônica da discussão foi 

a exequibilidade do encontro, nos dias 28 ou 29/03, com todos os relatos 

das(os) coordenadoras(es) de cursos de licenciaturas da USP, UNESP, 

UNICAMP, UNIVESP e do Centro Paula Souza. No momento as(os) 

representantes das referidas instituições, com exceção da UNESP, que ainda 

não conta com representante nesse GT, aguardam o retorno do coordenador 

do GT, prof. Carlos Miranda, para decidir se oevento será mantido. Na 

sequência informa o resultado da seleção de transferência interna da Feusp e 

agradece o trabalho da comissão, composta pelas(os) professoras(res) 

Émerson, Iracema e Daniel. Das 11 (onze) vagas, no período vespertino, foram 

aprovadas(os) 5 (cinco) candidatas(os) e das 16 (dezesseis) vagas, do período 

noturno, foram aprovadas(os) 12 (doze) candidatas(os). Caberá à CG decidir, 

das vagas que sobraram, o oferecimento para transferência externa. 

Finalizando informa que não houve reunião da CLAP sob nova gestão. 1.2. 

Comunicados da Comissão de Estágio, Estudos Independentes e TCC. 

O prof. Émerson informa que o prof. Paulo e a profa. Rosa foram reconduzidos 

como representantes do EDM, junto à Comissão de Estágios. 1.3. 

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

que as alterações solicitadas pelo Conselho Estadual de Educação, referentes 

à renovação do reconhecimento do curso de pedagogia, foram concluídas e 

encaminhadas. 1.4. Comunicados da CoC Licenciaturas. A profa. Cláudia 

informa sobre dois eventos organizados pelas educadoras: oitava edição 



 

 

da Mostra de Estágios FEUSP, que vai acontecer nos dias 5 e 6/04/2022; e um 

encontro, de forma virtual, com estudantes a fim de apresentar possibilidades 

de estágios pelo PFP Feusp, nos dias 29 e 30/03. 1.5. Comunicados dos 

membros da Comissão de Graduação. Não houve comunicados. 1.6. 

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

de Graduação, informa que a validação dos registros de comprovação de 

esquema vacinal (Covid19) das(os) estudantes no sistema Júpiter está 

adiantada, com poucas pendências. Na sequência a profa. Rosângela relata 

como foi a reunião, com a PRG, no dia 25/02/2022, a respeito do retorno 

presencial às aulas, bem como as orientações para que as unidades possam 

garantir um retorno seguro.  2 - ORDEM DO DIA. 2.1 - Reunião 

Pedagógica. Com a palavra, a profa. Lívia sistematiza e apresenta a proposta 

da programação da Reunião Pedagógica que será assim organizada: 1º 

MOMENTO: RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS (das 14h às 

16h15). Organizado em três partes: Parte I – Como a unidade está preparada 

para receber os estudantes Parte II – Protocolo de Retomada das Atividades 

Presenciais (das 14h15 às 15h15) e Parte III – Orientações da CG para o 

retorno das Atividades Presenciais (das 15h15 às 15h45). Em seguida, entram 

as orientações, organizadas em cinco blocos: informes iniciais 

(comprovação de esquema vacinal das(os) estudantes no e-Card; organização 

do acesso aos prédios; atualização do protocolo de biossegurança da FE; 

veiculação de informações por meio de cartazes nos blocos didáticos; 

distribuição de máscaras para estudantes, utilização de parte da ala III do Bloco 

B pela EA a partir de maio); formação e formato das turmas (número total de 

turmas oferecidas; limite de 60 matriculados por turma e casos excepcionais 

em que esse limite foi excedido; prazos para (in)deferimento de solicitações de 

matrícula fora de prazo); excepcionalidades nos registros de frequência 

(procedimentos para casos confirmados de Covid-19, sintomas gripais sem 

confirmação de Covid-19, e outros casos de saúde física e mental; situação de 



 

 

bloqueio de e-Card de estudantes que não comprovaram esquema vacinal pelo 

STI; suspensão da possibilidade de participação de alunos ouvintes; 

manutenção de atividades de Cultura e Extensão na modalidade online); 

estágios (reorientação para realização de estágios presenciais e possibilidades 

de articulação entre estágios presenciais e remotos, em caráter excepcional; 

orientação acerca de adesão a protocolos de biossegurança específicos nas 

escolas que recebem estagiários; alterações nos documentos de estágio - 

termo e ficha - nesse momento de retomada das atividades presenciais); 

planejamento e organização das aulas (acolhimento a todas(os) estudantes, 

não apenas os ingressantes; parceria com docentes para constante 

reorientação com relação aos protocolos de biossegurança; definição de 

horários de intervalo para circulação de ar nas salas de aula sem provocar 

aglomerações nos corredores e nas áreas de alimentação; manutenção de 

portas e janelas aberta, uso de equipamentos de ventilação e consumo de 

líquidos e alimentos durante as aulas;  continuidade de uso de ferramentas 

digitais; fechamento das salas; procedimentos. 2º MOMENTO: LIBERDADE 

DE CÁTEDRA (das 16h30 às 17h30).  2.2 - Recepção de Calouros.  A 

profa. Rosângela apresenta a programação encaminhada pelo CAPPF e, após 

manifestações, ela se incumbiu de conversar as(os) estudantes ingressantes 

de 2021 (3º semestre) e o prof. Rosenilton se disponibilizou a conversar com 

as(os) ingressantes de 2020 (5º semestre), a fim de fazer uma apresentação 

institucional.   2.3 - Avaliação Institucional - 2018 a 2022. Transferido 

para a próxima reunião. 2.4 - Flexibilização de créditos - 1º/2022. 2.5 - 

Estudantes com comorbidade. Transferido para a próxima reunião. 2.6 - 

Memo/EDF/06/2022 - Sugere a revisão dos prazos de jubilamento 

dos estudantes devido à pandemia. Transferido para a próxima reunião. 

2.7 - Representante das Educadoras do PFP-FEUSP, junto à Comissão 

de Estágios, Estudos Independentes e TCC. Transferido para a próxima 

reunião. 2.8 - 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; a) 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 à educação 

de surdos e à Libras. Transferido para a próxima reunião. 2.9 - Revalidação 

de Diploma Estrangeiro, Universidade de Lisboa - Portugal. 

(proc.2018.1.2236.1.9). Transferido para a próxima reunião. 2.10 - 

Revalidação de Diploma Estrangeiro, Universität Tübingen - 

Alemanha. (proc.2020.1.1420.1.3). Transferido para a próxima reunião. 

Às 13h30min, 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, 03 de março de 2022.  

 

 

 

Profa. Dra. Rosângela Gavioli Prieto 

Presidenta da Comissão de Graduação 


