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Comissão de Graduação – Reunião ordinária 1 

Ata da 281ª sessão 2 

Ata da 281ª sessão Reunião Ordinária da Comissão de Graduação (CG), realizada aos 3 

05/12/2019, na Sala 23, bloco B, sob a presidência de Rosângela Gavioli Prieto e com a 4 

presença dos membros: Claudia Valentina Assumpção Galian, Ocimar Munhoz Alavarse, 5 

Roni Cleber Dias de Menezes e Rubens Barbosa de Camargo. Os(as) professores(as) 6 

Ana Laura Godinho Lima, Elie George Guimarães Ghanem Jr, Lívia de Araújo Doninni 7 

Rodrigues, Márcia Aparecida Gobbi e Vivian Batista da Silva justificaram suas ausências. 8 

1 - EXPEDIENTE. 1.1 - Comunicados da Presidenta da CG. Com a palavra a profa. 9 

Rosângela, noticiou: a) Aconteceu a reunião do GT Autonomia Acadêmica com os 10 

professores que ministrarão aula aos ingressantes, do curso de pedagogia, no 1º 11 

semestre de 2020. O GT é uma consequência da reunião pedagógica do 2º 12 

semestre/2019. Enquanto está em definição as linhas do Programa já estão sendo 13 

planejadas algumas ações para 2020: o levantamento do perfil dos estudantes será feito 14 

por meio de um questionário único e uma(um) docente será o aplicador durante a 15 

primeira semana de aula; criação de um google drive com todos os programas das 16 

disciplinas do 1º ano e fazer uma reunião, entre os docentes do 1º semestre, antes da 17 

reunião pedagógica. O foco para o próximo semestre será uma atuação sistemática 18 

junto aos docentes da Feusp, com ênfase nos que ministram disciplinas aos 19 

ingressantes, buscando criar um conjunto de possíveis ações, acompanhar a escrita dos 20 

estudantes, acompanhar processos de leitura e identificar possíveis evasões; b) Foi 21 

aprovado na última reunião da Congregação o Regulamento da Comissão de Estágios, 22 

Estudos Independentes e TCC; e c) Parabeniza a profa. Patrícia Dias Prado e Mônica 23 

Caldas que obtiveram a aprovação com financiamento o Laboratório de Práticas 24 

Corporais da Feusp. 1.2 - Comunicados da Comissão de Estágio, Estudos 25 
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Independentes e TCC.  Não houve comunicados. 1.3 - Comunicados da CoC-26 

Pedagogia. Não houve comunicados. 1.4 - Comunicados da CoC-Licenciaturas. 27 

Com a palavra, a profa. Cláudia relata que na reunião da CoC-Licenciaturas, realizada 28 

em outubro, foi discutida o a proposta de inclusão de temas sobre educação especial em 29 

disciplinas das demais licenciaturas. A CoC sugere fazer um levantamento das disciplinas 30 

que abordam a Educação Especial em suas ementas de forma mais explicita e solicitar 31 

aos docentes que abordam este tema que o explicite nas ementas das disciplinas. 1.5 - 32 

Comunicados dos membros da Comissão de Graduação. Não houve 33 

comunicados. 2 - ORDEM DO DIA. 2.1 - Cronograma de reuniões da CG/2020. 34 

Após discussão o cronograma de reuniões para 2020 foi aprovado pela unanimidade dos 35 

presentes. 2.2 - Planejamento das Ações Início de 2020. a) Reunião 36 

Pedagógica. Professora Rosângela sugere o dia 12/02/2020 para a realização da 37 

reunião pedagógica. Profa. Cláudia Galian apresenta a proposta de programação. Tema: 38 

Discussão sobre as recentes mudanças na formação inicial e continuada de professores 39 

da educação básica, no período da manhã, e a exposição e discussão sobre os enfoques 40 

de disciplinas introdutórias ao campo da educação, ministradas por docentes da Feusp e 41 

das demais unidades que oferecem cursos de licenciatura, no período da tarde. Para a 42 

realização desta atividade solicitar a indicação de docentes que possam apresentar tais 43 

disciplinas e outras experiências com o Programa de Formação de Professores da USP, 44 

desenvolvidas a partir de 2004. b) Aula Magna. Professora Rosângela informa que em 45 

contato com a nova diretoria do Centro Acadêmico Professor Paulo Freire (CAPPF) 46 

houve o consenso de que a Aula Magna faça parte da programação de recepção aos 47 

calouros. Professora Ana Laura, responsável pela coordenação desse evento propõe 48 

uma alternativa a essa ideia, pois surgiu a dúvida se haverá público caso o evento for 49 
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realizado nesse período. Sugere que a aula magna aconteça no dia 11/03, após o início 50 

das aulas. Professora Rosângela sugere conhecer primeiro a programação da Semana 51 

de Calouros. Sobre a programação a professora Ana Laura propõe que aconteça uma 52 

aula no período da tarde e outra no período da noite. Como convidadas sugere para a 53 

aula da tarde a professora Circe Bitencourt, com a mediação da professora Vivian 54 

Batista e para o período da noite a professora Flávia Schilling com a mediação da 55 

professora Fabiana Jardim. c) Semana de Calouros. Professor Roni ficou responsável 56 

pela articulação junto ao CAPPF para prover apoio institucional necessário à sua 57 

realização. d) Semana da Educação. Professor Roni relatou que encaminhou aos 58 

atuais responsáveis pelo evento um convite para uma roda de conversa. O objetivo será 59 

ajustar a data e organizar a programação desta atividade que possivelmente acontecerá 60 

no 2º semestre 2020. Após discussão a CG pondera que os estudantes terão 61 

autonomia para a organização do evento com o auxílio da CoC-Pedagogia no que diz 62 

respeito as informações sobre a logística e trâmites necessários para um evento desse 63 

porte. Para isso será criado um protocolo de ações que será apresentado aos 64 

responsáveis pela organização do evento e decidam pela presença de uma(um) 65 

docente para auxiliar nessa organização. e) Seminários intercomissões 66 

Estatutárias. Professora Rosângela informa que em reunião com os presidentes das 67 

Comissões estatutárias da Feusp decidiram pela realização do Seminário no segundo 68 

semestre de 2020, em dois períodos, em um único dia com duas mesas. O tema não foi 69 

definido, mas houve a sugestão do tema Ética, mais ligado a produção acadêmica e a 70 

pesquisa. 2.3 - Relatório término de gestão CoC Pedagogia 2017/2019. Após 71 

discussão o relatório de gestão da CoC-Pedagogia 2017-2019 foi aprovado pela 72 

unanimidade dos presentes. 2.4 - RESOLUÇÃO CoG Nº 7854, DE 23 DE OUTUBRO 73 
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DE 2019. Institui as normas para obtenção do Extraordinário Aproveitamento 74 

nos Estudos para os alunos dos Cursos de Graduação da USP. Professora 75 

Rosângela informa que o tema foi discutido pelas CoCs Pedagogia e Licenciaturas. 76 

Professora Cláudia informa que a CoC-Licenciaturas reforçou que a Resolução se refere 77 

apenas às disciplinas sem carga de estágio – o que só se aplica aos três enfoques de 78 

Introdução aos Estudos da Educação –, chegou-se à conclusão que o(a) interessado(a) 79 

deverá inscrever-se em um dos enfoques, e a partir disto, o docente responsável pela 80 

disciplina deverá elaborar e aplicar uma prova, respeitando os prazos definidos nesta 81 

Resolução. Professor Roni informa que na reunião da CoC-Pedagogia houve a 82 

apresentação da Resolução sem definir uma proposta de operacionalização. 2.5 - 83 

Falta por motivo religioso. Após discussão a Comissão aprovou que aguardará o 84 

quadro dos feriados religiosos, o qual será criado pelo professor Rosenilton para em 85 

seguida discutir uma normativa interna. Como informe levar o assunto para a reunião 86 

pedagógica. 2.6 - Portaria nºxx/2019. Estabelece critérios para 87 

aproveitamento de estudos para os Cursos de Pedagogia e Licenciatura da 88 

Faculdade de Educação da USP. O tema foi deslocado para a próxima reunião da 89 

CG. 2.7 - Moana Katetau Waikato Anumba. Revalidação de Diploma 90 

(estrangeiro) de Bacharelado em Educação, emitido por Manukau Institute of 91 

Technology/Nova Zelândia. Após discussão a CG aprova o Parecer elaborado pela 92 

professora Rita Galego que indefere o pedido de revalidação de diploma. 2.8 - Termo 93 

de Convênio a ser formalizado entre a Faculdade de Educação da USP e a 94 

Prefeitura Municipal de Barueri. Trata-se de estágio supervisionado não 95 

remunerado, analisado pela Procuradoria Geral da USP e aprovado "ad 96 

referendum" da Comissão de Estágios, Estudos Independentes e TCC. A CG 97 
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apenas tomou conhecimento do termo de convênio entre a Faculdade de Educação da 98 

USP e a Prefeitura Municipal de Barueri no que se refere ao estágio não remunerado. Às 99 

13h15min, agradecendo a presença de todos, a profa. Rosângela Gavioli Prieto, 100 

Presidente, encerrou os trabalhos e eu, Rosangela Ferreira, lavrei a presente ata que 101 

será assinada pela Presidente à sessão de sua aprovação. São Paulo, 23 de março de 102 

2020. 103 
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Profa. Dra. Rosângela Gavioli Prieto 108 

Presidenta da Comissão de Graduação 109 
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