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Ata da 279ª sessão (Reunião Ordinária) da Comissão de Graduação 1 

(CG), realizada aos 03/10/2019, às 09h, na Sala 23, Bloco B, sob a 2 

presidência da profa. Rosângela Gavioli Prieto e com a presença dos membros: 3 

professores(as) Ana Laura Godinho Lima, Claudia Valentina Assumpção Galian,  4 

Livia de Araújo Donnini Rodrigues, Marcia Aparecida Gobbi, Ocimar Munhoz 5 

Alavarse, Roni Cleber Dias de Menezes e Rubens Barbosa de Camargo 6 

Justificaram as ausências as professoras Fabiana Augusta Alves Jardim e Vivian 7 

Batista da Silva. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATA. 1.1 - Discussão e 8 

votação da Ata da 271ª Reunião Ordinária, realizada em 06/12/2018. 9 

Colocada em discussão e a seguir em votação, a Ata foi aprovada pela 10 

unanimidade dos presentes. 1.2 - Discussão e votação da Ata da 276ª 11 

Reunião Ordinária, realizada em 06/06/2019. Colocada em discussão e a 12 

seguir em votação, a Ata foi aprovada pela unanimidade dos presentes. 1.3 - 13 

Discussão e votação da Ata da 277ª Reunião Ordinária, realizada em 14 

15/08/2019. Colocada em discussão e a seguir em votação, a Ata foi 15 

aprovada pela unanimidade dos presentes. 1.4 - Discussão e votação da 16 

Ata da 278ª Reunião Ordinária, realizada em 10/09/2019. Colocada em 17 

discussão e a seguir em votação, a Ata foi aprovada pela unanimidade dos 18 

presentes. 2 – EXPEDIENTE. 2.1 - Comunicados da Presidenta da CG. 19 

Conselho de Graduação - CoG: a) o Pró-Reitor informou sobre os 20 

desdobramentos do ingresso via olímpiadas. Foram criadas 113 vagas em 60 21 

cursos de graduação da Universidade, que aderiram a essa forma de ingresso, 22 

voltadas para alunos que se destacaram em competições de ciências do ensino 23 

médio. A maioria das vagas está vinculada a cursos de ciências exatas e 24 

engenharias, mas também há opções em cursos na área de humanas, como 25 

Gestão de Políticas Públicas e Design, e biológicas, como Farmácia, Ciências 26 

Biológicas e Ciências Biomédicas; b). Apresentação de um estudo referente aos 27 

resultados do vestibular na USP. Foram apresentados alguns gráficos, que 28 

serão encaminhados às Unidades e a profa. Rosângela se comprometeu a 29 

enviar aos membros assim que os receber. São dados sistematizados, em que a 30 
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Feusp aparece como a Unidade com maior inclusão de Pretos e Pardos e com 31 

uma relação candidato/vaga acima de 10, mas a nota de corte do curso de 32 

Pedagogia é a mínima, 27 pontos. Na sequência comunica que no dia 01/10 33 

aconteceu na Feusp a Jornada de Estudos e Debates: Alfabetização e Leitura, 34 

intitulada "As Políticas Públicas para a Alfabetização no Brasil", promovida pela 35 

área de linguagem do EDF, com a colaboração das CoCs e da CG. Enfatiza que 36 

é necessário investir em mais eventos como esse. Congregação: a) Foi 37 

aprovada a carta de princípios do Programa Acolhe, resultado da reunião 38 

pedagógica do 1º semestre de 2019. Foi indicado pela Congregação que a sua 39 

composição  fica sob a responsabilidade da presidência da CG/Feusp. Nesse 40 

sentido, foi encaminhado um e-mail para quem compôs o GT Acolhimento 41 

consultando quem gostaria de participar na implantação do programa. Obteve 42 

resposta da profa. Cláudia Riolfi, Biancha Angelucci, e na Congregação as 43 

profas. Maurilane Biccas e Tereza Rego se motivaram a participar. A ideia é que 44 

tenham docentes representantes da graduação, da pós-graduação e, se 45 

possível, de funcionários; b) Também como resultado da reunião pedagógica a 46 

CG ficou com a tarefa de implantar o GT Apoio Pedagógico. Foi realizada uma 47 

primeira reunião e o GT passou a se denominar “Autonomia Acadêmica” e além 48 

da da profa. Rosângela Prieto, presidenta da CG, conta com a participação dos 49 

professores(as) Dislane Zerbinatti Moraes (EDM), Elie George Guimarães 50 

Ghanem Júnior (EDF), Emerson de Pietri (EDM), Jaime Cordeiro (EDM), Karina 51 

Soledad Maldonado Molina (EDM), Katia Cristina Silva Forli Bautheney (EDM), 52 

Maria de Fátima Simões Francisco (EDF), Rita de Cassia Gallego (EDM), Roni 53 

Cleber Dias de Menezes (EDF) e da representante discente Jady Gouveia 54 

Sampaio de Araújo. Uma primeira ação do GT é preparar juntamente com os 55 

professores que ministrarão aulas para turmas de estudantes ingressantes no 56 

curso de pedagogia no primeiro semestre de 2020 ações de letramento 57 

acadêmico e de acompanhamento  do seu percurso no semestre. A respeito do 58 

assunto a profa. Cláudia Galian, coordenadora da CoC-Licenciaturas solicita que 59 

os(as) estudantes das outras licenciaturas da Feusp sejam incluídos nessa e nas 60 
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futuras ações do GT. A profa. Rosângela agradece a sugestão e informa que o 61 

GT é composto tanto por docentes da licenciatura em pedagogia como das 62 

demais licenciaturas; e c) Programa de Atração e Retenção de Talentos (PART). 63 

Com a palavra a profa. Rosângela informa que foi discutida e aprovada na 64 

Congregação a proposta de aceitar apenas as inscrições de candidates cujo 65 

plano de trabalho proponha a oferta de disciplinas optativas livres. 2.2 - 66 

Comunicados da Comissão de Estágio, Estudos Independentes e TCC. 67 

Não houve. 2.3 - Comunicados da CoC-Pedagogia. Não houve. 2.4 - 68 

Comunicados da CoC-Licenciaturas. Não houve. 2.5 - Comunicados dos 69 

membros da Comissão de Graduação. Não houve. 3 - ORDEM DO DIA. 70 

3.1 - Diretrizes Curriculares Nacionais e Base Nacional Comum para a 71 

Formação Inicial e Continuada de Professores da Educação Básica. A 72 

profa. Rosângela pondera que o papel da CG sobre o assunto é se apropriar e 73 

trocar impressões e avaliações sobre a proposta. Informa que no dia 08 de 74 

outubro o Conselho Nacional de Educação realizará uma audiência pública para 75 

colher subsídios à proposta e que a audiência pública estará aberta até o dia 23 76 

de outubro para fins de receber contribuições virtualmente por meio do link 77 

https://undime.org.br/noticia/26-09-2019-16-29-cne-promove-consulta-publica-78 

sobre-as-diretrizes-curriculares-nacionais-e-base-da-formacao-docente. Após 79 

tomar conhecimento do documento e argumentações a profa. Rosângela 80 

sugere o compartilhamento com os membros da CG e CoCs das 81 

manifestações, divulgadas nos blogs dos profs. da Unicamp Helena de Freitas 82 

e Luiz Carlos de Freitas a respeito do assunto a fim de se inteirarem do debate. 83 

Após ampla discussão e manifestações a CG conclui que uma ação da CG é 84 

elaborar moção a ser encaminhada à Anped. Outra está interligada com a 85 

proposta do evento dos 15 anos do programa de formação de professores, em 86 

que se espera poder criar mecanismos de articulação Inter unidades e 87 

fortalecer a resistência a esta proposta no âmbito da própria USP. 3.2 - 88 

Programa de Formação de Professores - 15 anos. A profa. Cláudia 89 

informa que, tendo em vista que o Programa de Formação de Professores, em 90 

2019, completa 15 anos, houve consenso entre as CoCs de se realizar um 91 

https://undime.org.br/noticia/26-09-2019-16-29-cne-promove-consulta-publica-sobre-as-diretrizes-curriculares-nacionais-e-base-da-formacao-docente
https://undime.org.br/noticia/26-09-2019-16-29-cne-promove-consulta-publica-sobre-as-diretrizes-curriculares-nacionais-e-base-da-formacao-docente
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evento para avaliar o Programa. A proposta é de que aconteça nos dias 6 e 7 92 

de novembro de 2019 e que conte com a participação de representantes das 93 

CoCs de outras unidades da USP, das escolas que recebem estagiários e do 94 

Pró-Reitor de Graduação da USP. Após discussão da proposta que foi muito 95 

valorizada e aprovada por todos, foram dadas sugestões de temas e de nomes 96 

para composição das mesas. A profa. Rosângela sugere a alteração da data da 97 

próxima reunião da CG agendada para o dia 07/11 para não coincidir com a 98 

data do evento. 3.3 - Of.IQ.178/2019 - Solicita que a disciplina EDF0294 - 99 

Psicologia da educação: constituição do sujeito, desenvolvimento e 100 

aprendizagem na escola, cultura e sociedade não seja mais oferecida aos 101 

alunos do curso de Licenciatura em Química como disciplina eletiva, mas que 102 

permaneça como disciplina optativa livre. A profa. Cláudia Galian esclarece que 103 

tal pedido se deve a uma exigência do Conselho Estadual da Educação (CEE) 104 

que, durante o processo de adequação do curso de licenciatura em química à 105 

Resolução CEE 154/2017 e subsequente processo de renovação de 106 

reconhecimento do mesmo foram informados que a disciplina seria muito 107 

avançada para o curso de licenciatura em química. O reconhecimento do curso 108 

foi renovado atendendo a essa exigência. Ao discutir o tema na CoC-109 

Licenciaturas e a posição foi a de não atender a essa solicitação. A decisão não 110 

é no sentido de negar o pedido de uma outra unidade, mas marcar um 111 

posicionamento pois isso é interferir excessivamente na autonomia da 112 

universidade. Com a palavra a profa. Rosângela relata que ao tomar 113 

conhecimento da solicitação entrou em contato com a presidenta da CG e com 114 

o coordenador da CoC do IQ se disponibilizando para uma conversa a respeito 115 

do assunto para entender um pouco mais o que aconteceu. O convite foi aceito 116 

e será agendado o encontro em breve. Apesar da solicitação para a 117 

desvinculação da disciplina, ministrada pela Feusp, do curso de licenciatura em 118 

química o reconhecimento do curso já foi aprovado com essa alteração. A 119 

profa. Rosângela pondera que não é possível negar esse tipo de pedido de uma 120 

outra unidade, mas concorda que não se deva aceitar essa ingerência sem 121 
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expressar posicionamento contrário e sugere levar o tema ao GT da Câmara de 122 

Licenciatura e de Apoio Pedagógico (CLAP) se tiver o apoio da presidenta da CG 123 

do IQ. 3.4 - Reunião Pedagógica - 1º semestre 2020. Assunto que foi 124 

deslocado para a reunião de novembro 3.5 - Semana da Educação. Após 125 

relatos de impressões sobre o evento a CG considera importante contatar a 126 

Comissão Organizadora perguntando se já realizaram uma avaliação e se não o 127 

fizeram qual será o momento que cumprirão com esse compromisso e solicitar 128 

que façam uma apresentação do balanço na reunião da CoC Pedagogia. 3.6 - 129 

Termos de Convênios estágio remunerado, de acordo com a Resolução 130 

CoG nº 7039/2015. Após apreciação os termos de convênio para realização 131 

de estágio remunerado foram aprovados pela unanimidade dos presentes. 3.7 132 

- Avaliação dos Percursos Formativos. Os dados serão encaminhados aos 133 

departamentos para conhecimento e o tema será apresentado na próxima 134 

reunião da CG. Às 13h00, agradecendo a presença de todos, a professora 135 

Rosângela Gavioli Prieto, Presidenta da CG, encerrou os trabalhos e eu, 136 

Rosangela C. S. Bernardo Ferreira, lavrei a presente ata que será assinada pela 137 

Presidente após sessão de sua aprovação. São Paulo, 10 de outubro de 2019. 138 

 139 

 140 

 141 

 142 

Profa. Dra. Rosângela Gavioli Prieto 143 

Presidenta da Comissão de Graduação 144 


