
 

 

Comissão de Graduação – Reunião ordinária 

Ata da 304ª sessão 

Ata da 304ª Reunião Ordinária da Comissão de Graduação (CG), realizada aos 

05/05/2022, às 09h00, por videoconferência, sob a presidência de Lívia de Araújo 

Donnini Rodrigues com a presença dos membros: Ana Laura Godinho Lima, 

Carmen Silvia Vidigal Moraes, Cláudia Galian, Daniel Cara, Dislane Zerbinatti 

Moraes, Elie George Guimaraes Ghanem Junior, Elizabeth dos Santos Braga, 

Emerson de Pietri, Ocimar Munhoz Alavarse e Rosenilton Silva de Oliveira. 1. 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATA. 1.1 - Discussão e votação da Ata da 301ª 

Reunião Ordinária da Comissão de Graduação (CG), realizada aos 03/02/2022. 

Colocada em discussão e a seguir em votação, a Ata foi aprovada por 11 (onze) 

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

Comunicados da Presidenta da CG. Com a palavra a profa. Lívia comunica 

que os informes do CoG serão feitos pelo prof. Émerson, que participou do 

referido Conselho, na qualidade de vice-presidente da CG. A respeito do assunto, 

o prof. Émerson informa que a reunião do CoG aconteceu em 14/04. Foi aberta 

pelo Pró-Reitor, Prof. Aluísio, que deu informações sobre a proposta de trabalho 

dessa gestão da Pró-Reitoria, em relação a uma tentativa de reorganização do 

funcionamento do CoG e das câmaras que o compõem. Ele fez um breve resumo 

das funções de cada umas das câmaras e logo em seguida a palavra foi passada 

ao Prof. Marcos Neira, que destacou dois aspectos dessa gestão: a preocupação 

em pensar nos moldes de organização curricular na USP e o estabelecimento de 

programas para contenção da evasão. Em função dessa preocupação vão ser 

pensados e propostos instrumentos de acompanhamento dos percursos 

acadêmicos dos estudantes, tanto do processo de ingresso quanto da 

permanência desses estudantes no curso. Outros informes que o Pró-Reitor 

trouxe incluíram: (a) o GT de Política Linguística na USP, (b) trabalho de formação 

pedagógica de docentes, (c) informações sobre o PIBID e o Residência 

Pedagógica, com as reuniões que foram feitas com as CoCs de Licenciaturas e a 

manifestação do grupo que trabalha nos programas acerca de sua intenção de 



 

 

permanecer e dar continuidade a esses programas. O Prof. Émerson informa que 

a Pró-Reitoria pediu às unidades que discutam e enviem considerações sobre a 

pertinência de realizar o Congresso de Graduação em julho ou não, em função 

da retomada das atividades presenciais que podem estar exigindo um cuidado 

maior das Unidades. Duas informações foram dadas em função de demandas 

trazidas por demanda da representante discente: que os restaurantes 

universitários vão ter suas taxas de ocupação ampliadas para 75% para diminuir 

as filas e que estão ocorrendo trativas com os órgãos da Prefeitura para buscar 

alternativas sobre o transporte público dentro do campus, em função da 

dificuldade dos estudantes de se deslocar até a USP. Com a palavra a profa. Lívia 

dá sequência aos comunicados do expediente da presidência: a) Indicação de 

dois(duas) docentes para atuar junto à PRG nas seguintes frentes de trabalho: 

1) atualização e flexibilização curricular e 2) alternativas ao atual formato do 

vestibular com vistas a potencializar a inclusão. Esclarece que o prazo para a 

resposta à PRG, era 02/05/2022, e em virtude da Feusp estar em uma fase de 

transição, com eleição da nova presidência da CG, não foi possível fazer uma 

ampla consulta a nosso corpo docente. Considerando a importância dos trabalhos 

a serem desenvolvidos no interior desses GTs, e com o intuito de não atrasar a 

instauração dos mesmos, as indicações foram feitas em caráter interino. A 

resposta encaminhada à PRG indicou as professoras Cláudia Galian e Lívia de 

Araújo Donnini Rodrigues para comporem, respectivamente, os trabalhos iniciais 

de instauração dos GTs (1) atualização e flexibilização curricular e (2) alternativas 

ao atual formato do vestibular com vistas a potencializar a inclusão. No ofício, foi 

explcitado que se tratava de uma indicação provisória, e que, tão logo tivesse os 

resultados da consulta ampla ao corpo docente da Feusp, enviaremos novo ofício 

apresentando as(os) docentes que efetivamente comporão os GTs; b) Aula 

Magna. A profa. Lívia, informa que não pode participar devido a outro 

compromisso assumido anteriormente e agradece à profa. Ana Laura pela 

organização e realização do referido evento representando a CG. A respeito do 

assunto a profa. Ana Laura se manifesta, relatando que a aula foi muito bonita, 



 

 

que o prof. Rubens se emocionou e fez uma homenagem à profa. Lisete, as 

pessoas ficaram até o final e participaram com perguntas. Finaliza dizendo que 

foi com muita alegria que representou a CG; c) Situação da disciplina EDM400 - 

Educação Especial, Educação de Surdos, Língua Brasileira de Sinais. Desafios no 

oferecimento da disciplina Educação Especial, Educação de Surdos, Língua 

Brasileira de Sinais (EDM0400). Duas turmas dessa disciplina (uma na quarta-

feira à tarde e outra na quarta-feira à noite) ainda não tiveram início, em virtude 

de o professor contratado responsável por elas ter solicitado desligamento em 

10 de fevereiro de 2022. Já foram abertos dois processos seletivos para 

contratação de professor: em um deles, a candidata aprovada declinou da vaga 

e, no outro, nenhum candidato chegou ao final. Com isso foi necessário abrir 

novo processo seletivo e nenhum deles chegou ao final da seleção. No momento, 

está em andamento novo processo seletivo, com três inscritos. A presidenta da 

CG e a chefe do Departamento (EDM) tiveram uma reunião com as(os) 

estudantes matriculados nessas turmas em 27 de abril para esclarecer a situação 

que, esperamos, se regularize até o final do mês. Na ocasião, foi alertado a todas 

e todos que vislumbramos dois possíveis cenários: um mais favorável, de início 

tardio das aulas, com um calendário excepcional de reposição de aulas; outro, 

menos favorável, de cancelamento das turmas, caso o terceiro processo seletivo 

em andamento se encerrar sem contratação. Caso esse segundo cenário se 

confirme, foi informado às(aos) estudante que entraremos em contato com os 

Serviços de Graduação a que se vinculam para que juntos possamos buscar 

encaminhamentos que minimizem os impactos dessa situação; c) Deliberação da 

CCD sobre claros docentes. A profa. Lívia propõe que a CG faça um arrazoado, 

convidando os departamentos a consideraram situações que afetam os cursos de 

Licenciatura em Pedagogia e Demais Licenciaturas no momento que fizerem a 

distribuição e a negociação de como esses claros vão ser distribuídos; d) 

Posicionamento da Rede Nacional de Pesquisadoras(/es em Pedagogia (RePPed) 

e da Associação Nacional de Didática e Práticas de Ensino (ANDIPE), com relação 

a Resolução 02/2019. Solicita as(aos) membros compartilhar com as(os) 



 

 

docentes e estudantes; e) Comitê Permanente: Número de casos de covid 

registrados pelo nosso comitê. Nas duas últimas semanas, houve o envio de 15 

notificações, sendo que 14 pessoas declaram não ter frequentado aulas com 

sintomas e 6 delas efetivamente testaram positivo. O estudante que testou 

positivo e declarou ter frequentado aulas já comunicou a docente. 2.2 

Comunicados da Comissão de Estágio, Estudos Independentes e TCC. 

Não houve comunicados. 2.3 Comunicados da CoC Pedagogia. Com a 

palavra o prof. Rosenilton relata que no dia 25/04/2022 a PRG informou que a 

Faculdade de Educação receberia, no dia 28/04/2022, a visita técnica do 

Conselho Estadual de Educação de São Paulo (CEE-SP) para a emissão de 

relatório circunstanciado sobre o pedido de Renovação do Reconhecimento do 

Curso de Pedagogia. Tendo em vista que ainda não tinha sido publicada a 

nomeação da nova direção da Feusp, solicitamos a alteração da data da visita 

que foi reagendada para os dias 12 e 13/05/2022. A programação ficou assim 

estabelecida: Dia 12/05/2022 - QUINTA-FEIRA – Manhã: 8h30 – Chegada; 9h – 

Reunião das Especialistas; 10h00 - Reunião com a Direção da Faculdade; 10h30 

- Entrevista com Coordenação do Curso; 11h – Trabalho interno das Especialistas. 

Tarde: 14h – Reunião com o Corpo Docente; 15h – Reunião com os alunos; 16h 

- Trabalho interno das Especialistas; 17h – Encerramento do 1o dia. Dia 13 de 

maio de 2022 - SEXTA-FEIRA. Manhã: 9h - Visita à Secretaria; 9h30 - Visita aos 

Espaços de Prática Pedagógica; 10h30 - Visita à Biblioteca; 11h30 – Trabalho 

interno das Especialistas. Tarde: 14h – Trabalho interno das Especialistas; 15h – 

Reunião de fechamento com a Direção e Coordenação do Curso; 15h30 – 

Encerramento da Visita. O prof. Rosenilton informa que, via CoC Pedagogia e CG, 

será encaminhada uma mensagem às(aos) docentes, solicitando a colaboração 

de quem estiver na Feusp nos dias 12 e 13/0 quanto ao momento que prevê a 

reunião com as(os) docentes e estudantes, a fim de conseguir voluntários para 

essas atividades. 2.4 Comunicados da CoC Licenciaturas. Com a palavra o 

prof. Daniel relata que a situação das turmas da disciplina de POEB, bem como 

a solicitação de estudantes com relação à disciplina de Metodologia do Ensino de 



 

 

Física foram resolvidas. 2.5 Comunicados dos membros da Comissão de 

Graduação. Com a palavra o prof. Émerson relata que na última reunião do 

ProAcad foi trabalhado o questionário a ser aplicado às(aos) ingressantes e em 

breve será encaminhado à CG para análise e complementação. 2.6 

Comunicados do Serviço de Graduação. Não houve comunicados. 3 

ORDEM DO DIA  3.1 - Proposta da Portaria de Retorno ao Curso. 

Colocada em discussão e a seguir em votação, a proposta da Portaria de Retorno 

ao Curso foi aprovada por 11 (onze) votos, pela unanimidade das(dos) presentes. 

3.2 - Proposta da Portaria de Matrícula Fora de Prazo. Colocada em 

discussão e a seguir em votação, a proposta da Portaria de Matrícula Fora de 

Prazo foi aprovada por 11 (onze) votos, pela unanimidade das(dos) presentes. 

3.3 - Proc. 19.1.15574.1.6 - Revalidação de Diploma - licenciatura em Letras 

- inglês, expedido pela Universidade Surcolombiana/Colômbia. Parecer 

FAVORÁVEL. Encaminhado à Direção da Feusp, em 06/05/2022. Colocado em 

discussão e a seguir em votação, o Parecer favorável à Revalidação de Diploma 

foi aprovado com 11 (onze) votos, pela unanimidade das(dos) presentes. 3.4 – 

Semana da Educação. Proposta de data enviada pela CoC Pedagogia: de 17 a 

21 de outubro (3a semana de outubro). Com a palavra, o prof. Rosenilton informa 

que recebeu de um grupo de estudantes a manifestação de interesse em 

organizar o evento, inclusive uma delas fez parte da comissão que organizou a 

Semana de Educação em 2021. Em resposta a vários questionamentos, 

respondeu às estudantes que o acompanhamento não será feito pela 

coordenação da CoC Pedagogia e que a Comissão Organizadora da Semana de 

Educação poderá escolher e informar à CoC Pedagogia qual docente da FEUSP 

acompanhará as atividades e exercerá o papel de responsável institucional pelo 

evento. Esta mudança preserva a autonomia e o papel de cada ente na realização 

da atividade. Colocada em discussão a proposta para realização da Semana de 

Educação foi aprovada por 11 (onze) votos, pela unanimidade das(dos) presentes. 

3.5 - Ofício PRG.19/2022. Oferecimento de vagas PEC-G para os cursos de 

suas unidades, para o ano de 2023. Colocado em discussão e a seguir em votação, 

https://docs.google.com/document/d/1wpjVDqpXalqLzKg807Z11opqGlyRtffr/edit?usp=sharing&ouid=113596197965454737216&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1n5xc5Qye2E9zlupMLMoHOsjlP_2HL9ca/edit?usp=sharing&ouid=113596197965454737216&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1Wx6sQZPM0tkQVN8s4q2an7WiOiD077I6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wx6sQZPM0tkQVN8s4q2an7WiOiD077I6/view?usp=sharing


 

 

foi aprovado o oferecimento de 1 (uma) vaga, no período vespertino, no curso 

de Licenciatura em Pedagogia para o Programa Estudante-Convênio de 

Graduação (PEC-G). 3.6 - Comissão de Estágios, Estudos Independentes 

e TCC. Listagem das novas instituições de ensino cadastradas pela Seção de 

Estágios desta Faculdade, no período compreendido entre dezembro de 2021 e 

abril de 2022. Colocada em discussão e a seguir em votação, a listagem das 

novas instituições de ensino foi aprovada por 11 (onze) votos, pela unanimidade 

das(dos) presentes. Às 12h30min, agradecendo a presença de todas as pessoas, 

a profa. Lívia de Araújo Donnini Rodrigues, 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, 05 de maio de 2022.  

 

 

 

Profa. Dra. Lívia de Araújo Donnini Rodrigues 

Presidenta da Comissão de Graduação 
 

https://drive.google.com/file/d/1QxCjg3HAz1aBzEOedyWmtDtTHUNavn92/view?usp=sharing

