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Comissão de Graduação – Reunião ordinária 1 

Ata da 280ª sessão 2 

Ata da 280ª sessão (Reunião Ordinária) da Comissão de Graduação (CG), realizada aos 3 

14/11/2019, na Sala 23, bloco B, sob a presidência de Rosângela Gavioli Prieto e com a 4 

presença dos membros: Ana Laura Godinho Lima, Claudia Valentina Assumpção Galian, 5 

Fabiana Augusta Alves Jardim, Ocimar Munhoz Alavarse, Roni Cleber Dias de Menezes e 6 

Vivian Batista da Silva. 1 - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATA. 1.1 - Discussão e 7 

votação da Ata da 270ª Reunião Ordinária, realizada em 01/11/2018. 8 

Colocada em discussão e a seguir em votação, a ata foi aprovada pela unanimidade dos 9 

presentes. 1.2 - Discussão e votação da Ata da 279ª Reunião Ordinária, 10 

realizada em 03/10/2019. Colocada em discussão e a seguir em votação, a ata foi 11 

aprovada pela unanimidade dos presentes. 2 – EXPEDIENTE.  2.1 - Comunicados 12 

da Presidenta da CG. Com a palavra a profa. Rosângela Prieto, comunicou: a) Ações 13 

da Comissão de Equidade: durante o mês de novembro tem sido realizado na Feusp um 14 

conjunto de atividades referentes às questões étnico-raciais.; b) O preenchimento do 15 

questionário do perfil dos estudantes do curso de licenciatura em pedagogia percursos 16 

formativos teve baixa adesão e para buscar sua ampliação foi reforçado o diálogo com 17 

os docentes solicitando-lhes ajuda na divulgação junto as(às) estudantes a expansão do 18 

período de respostas até o dia 17/11/2019. A profa. Rosângela junto ao prof. Roni 19 

sugeriram que para o começo do próximo ano letivo seja preenchido um questionário 20 

sobre o perfil pelos ingressantes, em sala de aula, para garantir maior 21 

representatividade; c) No dia 18/10/2019 pela manhã, participou da reunião com a 22 

Comissão de Pós-Graduação da Feusp com os professores sêniores e aposentados, para 23 

discutir sobre um quesito da avaliação Capes. Na discussão foi proposta a elaboração de 24 
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um documento pelas quatro comissões estatutárias, relacionando várias atividades nas 25 

quais esses docentes possam se engajar; d) O GT Autonomia Acadêmica elaborou um 26 

cronograma para tentar fechar as atividades ainda este ano para poder apresentá-las 27 

em várias instâncias em 2020 e na reunião pedagógica do primeiro semestre; e) Dia 28 

04/12/2019, membros do GT Autonomia Acadêmica farão reunião com a participação 29 

dos docentes que ministram disciplinas no primeiro semestre da pedagogia para discutir 30 

estratégias visando ao aprimoramento de produções acadêmicas dos estudantes desse 31 

curso; f) A Resolução CoG nº 7.854, de 23 de outubro de 2019 - Institui as normas para 32 

obtenção do Extraordinário Aproveitamento nos Estudos para os alunos dos Cursos de 33 

Graduação da USP. Artigo 1º – Entende-se por Extraordinário Aproveitamento nos 34 

Estudos a avaliação por meio de aplicação de prova, de modo a comprovar 35 

conhecimento extraordinário do(a) aluno(a) em disciplinas obrigatórias, exclusivamente 36 

teóricas, constantes da grade curricular do curso em que está matriculado(a). O 37 

estudante solicita essa avaliação de extraordinário aproveitamento, respeitando uma 38 

série de regulamentações, realiza uma prova e no final poderá ser dispensado ou não de 39 

cursar determinada disciplina. A presidenta solicita que a resolução seja pautada nas 40 

CoCs e que posteriormente retorne a CG; g) Devido a publicação da Resolução CoG nº 41 

7.825, que dispõe sobre a reorganização e as competências das Câmaras do Conselho 42 

de Graduação, o CoG do dia 24/10/2019 teve eleição para composição da Câmara de 43 

Licenciatura e de Apoio Pedagógico – CLAP que ficou com a seguinte composição: 44 

Biológicas - Rosana Louro Ferreira Silva – IB; Márcia Helena da Silva Melo Bertolla – IP; 45 

Carmen Sílvia Gabriel – EERP; Exatas - Nadja Cristhina Souza Pinto – IQ; Ana Paula 46 

Ramos – FFCLRP; Thiago Alexandre Salgueiro Pardo – ICMC; Humanas - Mona 47 
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Mohamad Hawi – FFLCH; Rosângela Gavioli Prieto – FE; Tiago Mauricio Francoy – EACH; 48 

Discentes - Juliana Barbosa de Souza Godoy e Amanda Corsino Jardim; h) As 49 

educadoras do Programa de Formação de Professores da Feusp, solicitaram aos 50 

docentes da Comissão de Graduação, CoCs e aos Conselhos de Departamento 51 

contribuição na divulgação do período de inscrição da VI Mostra de Estágio, que será 52 

até o dia 13/12/2019; i) Deliberação CEE-SP nº 145/2016 – critérios para composição 53 

do corpo docentes de IES paulistanas relativamente a formação em nível de pós-54 

graduação. Após pontuadas algumas observações foi solicitado pautar nas CoC 55 

Licenciaturas e CoC Pedagogia e retornar à CG posteriormente; j) Deliberação CEE n° 56 

171/2019. Dispõe sobre a regulação, supervisão e avaliação de instituições de ensino 57 

superior e cursos superiores de graduação vinculados ao Sistema Estadual de Ensino de 58 

São Paulo. Após esclarecimentos foi solicitado pautar nas CoC Licenciaturas e CoC 59 

Pedagogia e retornar à CG posteriormente. 2.2 - Comunicados da Comissão de 60 

Estágio, Estudos Independentes e TCC. A profa. Vivian informou que o tema 61 

referente ao plano de estágio foi pautado na última reunião da Comissão de Estágio, 62 

Estudos Independentes e TCC, do dia 12/11/2019, que diz respeito à uma das 63 

exigências que consta na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que todo aluno 64 

deverá entregar o termo de compromisso e também o plano de estágio e que a 65 

comissão não chegou a nenhum consenso. A profa. Vivian deixou registrado que o 66 

intuito seria ampliar ainda mais este assunto e sugeriu como um dos temas para a 67 

próxima reunião pedagógica. A profa. Rosângela propôs que a Comissão de Estágio 68 

providencie por escrito elementos sobre essa discussão e que seja pautado nas CoCs e 69 

retorne à CG a posteriori. 2.3 - Comunicados da CoC Pedagogia. O prof. Roni 70 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.788-2008?OpenDocument
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relatou que os temas abaixo foram discutidos na reunião da CoC Pedagogia: a) 71 

Avaliação da Semana da Educação 2019. A comissão responsável pela Semana da 72 

Educação foi convidada a participar da reunião para discutir os prós e contras do 73 

evento, mas infelizmente não houve resposta. A reunião aconteceu sem a presença 74 

desses estudantes e a avaliação foi executada de acordo com as impressões captadas 75 

nos dias desse evento. Na discussão foram sugeridas algumas propostas, bem como 76 

serão informadas para a próxima comissão que executará a Semana da Educação 2020: 77 

1) conversar com os(as) estudantes da comissão organizadora para saber como está 78 

sendo conduzido o próximo evento e saber se terá uma nova comissão organizadora; 2) 79 

sugerir uma proposta prévia da programação e cumprimento dos prazos; 3) reservar 80 

com antecedência os espaços que serão utilizados e eventuais equipamentos; e 4) 81 

comunicá-los que os membros da CoC Pedagogia ficarão à disposição para ajudá-los e 82 

acompanhá-los no decorrer de todo o semestre. b. Feriados religiosos. O prof. 83 

Rosenilton ficou responsável em mapear os dias consagrados pelas diferentes religiões e 84 

elaborar um calendário que auxiliará nos trabalhos dos docentes da Feusp, sendo que 85 

muitas vezes há conflitos entre os dias sagrados com as atividades acadêmicas. 2.4 - 86 

Comunicados da CoC Licenciaturas. Não houve comunicados. 2.5 - Comunicados 87 

dos membros da Comissão de Graduação. Não houve comunicados. 3 - ORDEM 88 

DO DIA. 3.1 - Avaliação dos Percursos Formativos. A profa. Rosângela apresentou 89 

os dados referentes ao levantamento quantitativo dos Percursos Formativos (2012 – 90 

1/2015 e 2016-1/2019). A ideia é responder ao principal questionamento da Feusp: se 91 

garantimos a oferta de todas as disciplinas fixas dos três percursos, bem como as 92 

disciplinas optativas variáveis que também compõem o percurso formativo e isto foi 93 
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alcançado em sua quase totalidade. 3.2 - Avaliação do evento "O Programa de 94 

Formação de Professores da USP e a Autonomia Universitária". A profa. Cláudia 95 

Galian explanou sobre o evento, destacando as contribuições, e enfatizou que as 96 

docentes aposentadas Selma Garrido Pimenta e Sonia Teresinha de Sousa Penin se 97 

disponibilizaram a ajudar na reinvindicação junto à Reitoria da USP da retomada de uma 98 

instância como a Comissão Interunidades de Licenciaturas (CIL). 3.3 - Portaria 99 

nºxx/2019. Estabelece critérios para aproveitamento de estudos para os 100 

Cursos de Pedagogia e Licenciatura da Faculdade de Educação da USP. O 101 

assunto foi deslocado para a reunião de 05 de dezembro de 2019. 3.4 - Consultas aos 102 

Coordenadores de CoCs sobre o reconhecimento de cursos de licenciatura. A 103 

profa Cláudia explicou que as informações contidas no quadro ilustrado, referente ao 104 

reconhecimento de cursos de licenciatura da USP que contém em seus currículos 105 

disciplinas da Feusp, foram retiradas dos e-mails recebidos pelas unidades dos cursos de 106 

licenciaturas. Nesse quadro contêm a data do reconhecimento do curso pelo Conselho 107 

Estadual de Educação de São Paulo (CEE-SP), a data do último reconhecimento ou se 108 

está em processo de averiguação. Foi solicitado também informações se o CEE-SP 109 

sugeriu alguma alteração quanto às disciplinas da Feusp que constam no currículo dos 110 

cursos de Licenciaturas. O objetivo foi reunir essas informações para poder analisar as 111 

alterações sugeridas por esse órgão em relação à formação de professores. 3.5 - 112 

Memo. EDM/211/FE/15.10.2019 - abertura de uma turma intersemestral, a 113 

ser oferecida nos meses de janeiro e fevereiro de 2020. Referendar. Após 114 

esclarecimentos da Sra. Presidenta o documento foi referendado. 3.6 - 115 

Memo.EDM/225/FE/1.11.2019. Criação do Laboratório de Práticas Corporais, 116 
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apresentada pelas professoras Mônica Caldas Ehrenberg e Patrícia Dias 117 

Prado. A criação do Laboratório de Práticas Corporais foi aprovada pela unanimidade 118 

dos presentes. 3.7 - Emílio Sanchez Martinez. Proc. 2019.1.1506.1.3. 119 

Revalidação de diploma estrangeiro, curso de Licenciatura em Ciências da 120 

Educação, habilitação em Pedagogia, obtido na Facultad de Humanidades e 121 

Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Simón (Cochabamba 122 

/ Bolívia). Parecer favorável emitido pelo prof. dr. Roni Cleber de Menezes. Após 123 

discussão foi aprovado que o interessado realize a prova de acordo com as novas 124 

exigências cordada com a 274ª sessão (Reunião Ordinária) da Comissão de Graduação 125 

(CG), realizada em 04/04/2019.  3.8 - Patrícia Leonor López Carrilo. 126 

2017.1.2436.1.7. Recurso interposto ao Parecer desfavorável a revalidação do 127 

diploma de Licenciatura em Letras/Inglês, obtido na Universidade de Vigo/Espanha. 128 

Recurso indeferido. A comissão aprovou o parecer desfavorável a revalidação de 129 

diploma da interessada exarado pela profa. Dra. Cláudia Galian. 3.9 - Nathalia 130 

Figueiredo Ferrari. Proc. 2012.1.312.8.1. Recurso interposto ao indeferimento do 131 

pedido de retorno ao curso em desacordo ao Artigo 80 do Regimento Geral da USP. A 132 

comissão NÃO deu provimento ao recurso que indeferiu o pedido de reingresso ao curso 133 

de Licenciatura em Português, conforme disposto no artigo 254ª do Regimento Geral da 134 

USP. 3.10 - Inclusão de temas sobre educação especial em disciplinas das demais 135 

licenciaturas. O assunto foi deslocado para a reunião de 05 de dezembro de 2019. 3.11 136 

- Termos de Convênios estágio remunerado, de acordo com a Resolução CoG nº 137 

7039/2015. A lista dos termos de Convênio foi aprovada pela unanimidade dos 138 

presentes. 3.12 - Planejamento das ações início de 2020. Após discussão ficou 139 
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acordado que os professores presentes ficarão responsáveis pelos itens e que estes, 140 

conforme descrito a seguir, e deverão apresentar sugestões destas ações na próxima 141 

reunião da CG: a) Reunião pedagógica 1º sem./2020, profas. dras. Cláudia Galian e 142 

Lívia Donnini; b) Aula Magna 2020, profa. Ana Laura Godinho Lima; c) Semana da 143 

Educação 2020, prof. dr. Roni Cleber D. Menezes; d) Semana de Calouros 2020. profa. 144 

dra. Ana Laura Godinho Lima; e) Seminários intercomissões 2020, profa. dra. Rosângela 145 

Prieto; f) Calendário de reuniões 2020, profa. dra. Rosângela Prieto. 3.13 - Proposta 146 

de atualização do Regulamento da Comissão de Estágios, Estudos 147 

Independentes e Trabalho Complementar de Curso. Após discussão a proposta 148 

foi aprovada no mérito, com algumas ressalvas a função de Educador. Às 13h15min, 149 

agradecendo a presença de todos, a profa. Rosângela Gavioli Prieto, Presidente, 150 

encerrou os trabalhos e eu, Valéria dos Santos, lavrei a presente ata que será assinada 151 

pela Presidente à sessão de sua aprovação. São Paulo, 14 de janeiro de 2020. 152 

 153 
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Profa. Dra. Rosângela Gavioli Prieto 156 

Presidenta da Comissão de Graduação 157 
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