
 

 

Comissão de Graduação – Reunião ordinária 

Ata da 303ª sessão 

Ata da 303ª Reunião Ordinária da Comissão de Graduação (CG), realizada aos 

07/04/2022, na Sala 122, Bloco B, sob a presidência de Rosângela Gavioli Prieto 

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

Cardozo dos Reis Boto, Daniel Cara, Emerson de Pietri, Livia de Araujo Donnini 

Rodrigues, Ocimar Munhoz Alavarse e Rosenilton Silva de Oliveira. A profa. 

Carmen Silvia Vidigal Moraes e o prof. Elie George Guimaraes Ghanem Junior, 

justificaram a ausência. 1 – EXPEDIENTE. 1.1. Comunicados da Presidenta 

da CG. Com a palavra a profa. Rosângela passa aos informes da reunião 

Conselho de Graduação (COG), realizada no dia 24/03/2022. O prof. Aluísio 

Segurado, Pró-Reitor de Graduação, agradeceu a participação das unidades no 

preenchimento do formulário sobre o diagnóstico de necessidades para a 

retomada das atividades presencias na USP e pela presença na reunião. Salienta 

que casos de Covid-19 são esperados, mas que estamos com taxa de cobertura 

vacinal alta nas diversas unidades da USP, de 75% a mais de 95%. Será feita 

uma convocação de estudantes que ainda não submeteram a documentação no 

sistema Júpiter. Outra informação diz respeito à geração de conteúdos digitais. 

Virá uma mensagem da PRG, orientando que esses recursos devem continuar 

sendo utilizados, mas em complemento aos encontros presenciais. A respeito do 

fornecimento de modems, às(aos) estudantes, informa que o contrato foi 

encerrado e que os equipamentos deverão ser devolvidos no Serviço de 

Graduação da unidades. Na sequência a profa. Rosângela informa que não há 

nenhuma porcentagem permitida pelo Conselho Estadual de Educação/SP ou 

pela USP de horas de ensino remoto emergencial para os cursos de graduação 

no primeiro semestre letivo de 2022. O Pró-reitor adjunto, Marcos Garcia Neira, 

informou sobre o acompanhamento de matrícula dos ingressantes em 2022 e 

ressaltou a dificuldade do preenchimento das vagas. Houve baixo ingresso, dos 

20% de preenchimento das vagas do vestibular 2022, 80% Fuvest e 20% Sisu. 

Na sequência informa que os recursos para as viagens didáticas foram aprovados 



 

 

e serão liberados em breve. Comunica que o Programa de Apoio Pedagógico - 

tutoria, teve uma boa acolhida, recebeu a inscrição de 400 (quatrocentos) 

projetos, sendo 11 (onze) da Feusp. Com a palavra a profa. Ana Laura informa 

sobre os preparativos e providências referentes à Aula Magna. O prof. Rubens 

de Camargo aceitou o convite para ser o palestrante, com  realização em 27/04, 

das 18h às 19h ou 19h30, intitulada "Aspectos do Financiamento da Educação 

no Brasil - enfoques e questões atuais", no formato presencial e on-line, devido 

a limitação do espaço no Auditório da Feusp. Retorno às aulas presenciais. A 

profa. Rosângela relata que, no que diz respeito ao informe sobre a vacinação, 

na atualização encaminhada pelo  prof. Marcos Neira no dia 03/04, 94% das(os) 

estudantes da Feusp tiveram seus comprovantes validados no sistema, 2,2% 

estão pendentes de análise e 2,4% foram devolvidos para acertos. Na Fflch o 

índice é 92%, no IB é 96% e assim na maioria das unidades. Espelhando os 

dados estaduais, todas as unidades cujas(os) alunas(os) frequentam a Feusp 

possuem índices de validação superiores a 90%. A respeito do acesso às 

dependências da Feusp a profa. Rosângela informa que está acompanhando o 

trabalho de entrega das pulseiras, que no momento está mais tranquilo e 

aproveita para agradecer às(aos) controladoras(es) de acesso, as(os) 

funcionárias(rios), estudantes voluntárias(ios) e as(os) docentes que 

colaboraram na portaria. A respeito do assunto a profa. Lívia comenta que esse 

procedimento trouxe mais calma e segurança para a comunidade Feusp e que 

uma de suas alunas comentou que se sente segura na faculdade, diferente do 

que ocorre em outras unidades do campus. As(os) integrantes da CG 

parabenizam a profa. Rosângela e o prof. Rosenilton pelo encaminhamento e 

providências.  A respeito do Relatório de Avaliação Institucional, a profa. 

Rosângela informa que o prazo para as comissões estatutárias entregarem seus 

relatórios, à Direção, foi prorrogado para o dia 18/04/2022. Ainda com a palavra 

a profa. Rosângela faz um breve relato sobre a Semana de Recepção de 

Calouras(os), informando que transcorreu tudo bem e atendeu a todos os 

protocolos de segurança. Por fim, agradece a todas(os) que participaram desse 



 

 

importante momento da Feusp. Finalizando a profa. Rosângela se despede deste 

colegiado, agradecendo à profa. Vivian Batista, todas(os) as(os) integrantes da 

CG, CoC Pedagogia, prof. Rosenilton, CoC Licenciaturas, profa. Cláudia, Comissão 

de Estágios, Estudos Independentes e TCC, a profa. Vivian, o prof. Émerson e 

funcionárias(os), às secretárias, ao Serviço de Graduação, educadoras, demais 

servidoras(es) e todas(os) as(os) docentes pela colaboração. As(os) integrantes 

da CG se manifestam agradecendo e parabenizando a profa. Rosângela pelo 

trabalho realizado, o comprometimento e principalmente pela condução das 

questões decorrentes da pandemia. 1.2. Comunicados da Comissão de 

Estágio, Estudos Independentes e TCC. Não houve comunicados. 1.3. 

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

que a CoC Pedagogia fez uma avaliação positiva da retomada do retorno 

presencial às aulas. Outra avaliação diz respeito a reunião pedagógica, que foi 

positiva, com destaque para a harmonia das pessoas que estavam conduzindo a 

reunião. Isso foi resultado do trabalho prévio feito na CG. Tivemos 72 docentes 

participando da reunião, um número significativo. Dessa reunião destaca a 

sugestão de a CG  organizar, em algum momento do segundo semestre, a 

discussão sobre a liberdade de cátedra que não foi possível debater nessa reunião. 

Outra sugestão foi realizar uma avaliação, em meados de maio, do retorno 

presencial, avaliando o semestre. Finalizando, informa sobre a reunião da PRG 

com as coordenações das CoCs de licenciatura para tratar dos Editais de 

Residência Pedagógica e PIBID. Foi uma reunião para discutir como se dará a 

inscrição e participação da USP nos referidos editais. Os editais deverão ser 

publicados no mês de abril e a USP receberá 192 bolsas para cada um dos editais. 

1.4. Comunicados da CoC Licenciaturas. Não houve comunicados. 1.5. 

Comunicados dos membros da Comissão de Graduação. Não houve 

comunicados. 1.6. Comunicados do Serviço de Graduação. Não houve 

comunicados. ORDEM DO DIA. 2.1 - Carta de renúncia da profa. Claudia 

Galian e relatório de gestão da Coordenação da CoC Licenciaturas. a) 

Carta. b) Relatório de gestão. Colocada em discussão e a seguir em votação a 



 

 

carta de renúncia, bem como o relatório de gestão apresentados pela profa. 

Cláudia, foram aprovados por 7 (sete) votos, pela unanimidade das(os) presentes. 

2.2 - Balanço sobre o início das aulas. O tema foi discutido no expediente 

da presidência. Em complemento a profa. Rosângela reitera o compromisso da 

CG de  realizar em meados de maio uma reunião pedagógica, intermediária, para 

avaliar o retorno presencial. A respeito do assunto a profa. Ana Laura sugere que 

essa reunião seja realizada em interlocução com a pós-graduação. A profa. 

Rosângela se compromete a indicar as sugestões para a próxima gestão. 2.3 - 

Estudantes em situação de excepcionalidade. A profa. Rosângela relata 

sobre os casos de estudantes, com problemas de saúde e mobilidade reduzida, 

que não têm condições de participar das aulas, presencialmente e precisam 

concluir o curso. Propõe que em casos excepcionais como estes, em que não 

estão previstas nas normas USP e Feusp, a prerrogativa de análise pela CG e 

COCs do cumprimento de disciplinas por meio do desenvolvimento de atividades 

domiciliares. No caso em tela, foi aprovada esta sugestão e a estudantes será 

orientada a formalizar seu pedido junto ao Serviço de Graduação, que a orientará 

quanto aos procedimentos. Quanto aos trâmites, o documento seguirá para a(o) 

docente analisar e propor um plano de compensação de ausências, o qual precisa 

contemplar uma forma de realização do estágio, talvez apenas após o retorno 

da(o) estudante, para casos de disciplinas com atividades extraclasse, em campo, 

previstas como obrigatórias. Colocada em discussão e a seguir em votação, a 

proposta foi aprovada por 7 (sete) votos, pela unanimidade das(os) presentes. 

2.4 - Vestibular 2023: 1) Tabela de pesos e notas SiSU_2023; 2) Tabela 

de vagas da Unidade. A profa. Rosângela propõe manter a mesma distribuição 

de 2022. Colocada em discussão e a seguir em votação a proposta foi aprovada 

por 7 (sete) votos, pela unanimidade das(os) presentes. 2.5 - Transferência 

externa 2-2022. A profa. Rosângela informa sobre o processo de transferência 

externa Feusp 2022/2023 e a necessidade de composição de uma comissão de 

seleção, com a participação de docentes dos três departamentos. Os profs. Daniel 

e Érmerson se disponibilizam a compor a referida comissão. A secretaria 



 

 

encaminhará uma mensagem às(aos) a fim de completar a comissão com 

uma(um) representante do EDF. 2.6 - Fixação disciplinas optativas 2-2022. 

A profa. Rosângela propõe a fixação, na distribuição didática do curso de 

licenciatura em pedagogia, para as disciplinas obrigatórias e optativas, a partir 

do 2º semestre de 2022 a saber: as disciplinas obrigatórias serão ministradas às 

terças, quartas e quintas-feiras e as optativas de oferta fixa, variável e livres às 

segundas e sextas-feiras. Colocada em discussão e a seguir em votação, a 

distribuição didática foi aprovada por 7 (sete) votos, pela unanimidade das(os) 

presentes. 2.7 - Turmas de disciplina sem professor. Com a palavra o prof. 

Ocimar contextualiza e expõe a situação em vista da inexistência de 

professoras(es) e da ausência de respostas por parte da PRG a respeito da 

liberação de claros temporários, para a disciplina EDA 0463 – Política e 

Organização Básica -  Poeb, do curso de Licenciatura, solicitação realizada desde 

novembro de 2021. A profa. Rosângela expõe que uma possibilidade de ação é 

a chefia do EDA  fazer uma reunião com as(os) estudantes, explicando a situação 

e solicitando às(aos) estudantes quem não tem a necessidade de cursar a 

disciplina, neste momento, que a tranque. Em paralelo, o Serviço de Graduação 

pode fazer um levantamento das(os) estudantes que dependem dessa disciplina 

para concluir o curso neste semestre. De posse dessa lista, poderá ser proposto 

às(aos) estudantes que estão concluindo o curso o remanejamento para outra 

turma. Após manifestações a CG aprova, pela unanimidade das(os) presentes 

que a possibilidade de condução do problema  apresentada pela profa. Rosângela 

e que esta seja levada ao EDA como uma posição da CG. 2.8 - Lista PcD 

ingressantes USP e Pedagogia. Com a palavra a profa. Rosângela dá ciências 

às(aos) integrantes da CG a lista, produzida pela PRG, de pessoas com deficiência 

ingressantes na USP e Feusp, com a indicação dos recursos necessários. Informa 

que está acompanhando uma estudante do 3º semestre que tem necessidades 

específicas. Lembra e orienta, as(os) docentes, que há especialistas na Feusp 

sobre essas e que podem solicitar auxílio para esses casos. 2.9 - EDF - 

indicação do Prof. Dr. Douglas Batista Emiliano para participar como 



 

 

membro titular junto à CoC Licenciaturas. Colocada em discussão e a seguir 

em votação a indicação do EDF foi aprovada por 7 (sete) votos, pela unanimidade 

das(os) presentes. 2.10 - MEMO-EDA-22/2022 - comunica o 

desligamento do Prof. César Augusto Minto como representante do EDA 

junto à CG e a CoC Pedagogia. Com a palavra a profa. Rosângela dá 

conhecimento à CG da motivação do pedido de desligamento do prof. César. 

2.11 - MEMO-EDA/23/2022 - desligamento do Prof. Rubens Barbosa de 

Camargo como representante titular do EDA na Comissão de Graduação. 

Com a palavra a profa. Rosângela dá conhecimento à CG da motivação do pedido 

de desligamento do prof. Rubens. O docente vai se aposentar em breve. 2.12 - 

Revalidação de Diploma Estrangeiro do interessado Proc. 

2020.1.2386.1.3. Parecer favorável. Colocada em discussão e a seguir em 

votação, a CG aprova o parecer favorável de revalidação de diploma por 7 (sete) 

votos, pela unanimidade das(os) presentes. 2.13 - Programa formação inicial 

de professores CAPES – PIBID E PRP. O tema foi apresentado pelo prof. 

Rosenilton no expediente dos membros. Às 13h30min, agradecendo a presença 

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

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

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

2022.  

 

Profa. Dra. Rosângela Gavioli Prieto 

Presidenta da Comissão de Graduação 


