
 

 

Comissão de Graduação – Reunião ordinária 1 

Ata da 292ª sessão 2 

 3 

Ata da 292ª Reunião Ordinária da Comissão de Graduação (CG), 4 

realizada aos 08/04/2021, por videoconferência, sob a presidência de 5 

Rosângela Gavioli Prieto e com a presença dos membros: Carlota Boto, Daniel 6 

Tojeira Cara, Karina Soledad Maldonado Molina, Maurilane de Souza Biccas, 7 

Mônica Caldas Ehrenberg, Ocimar Munhoz Alavarse, Rosenilton Silva de 8 

Oliveira, Rubens Barbosa de Camargo e Vivian Batista da Silva. O professor 9 

Elie George Guimaraes Ghanem Junior justificou a ausência. 1. DISCUSSÃO 10 

E VOTAÇÃO DE ATA. 1.1 -Discussão e votação da Ata da 290ª 11 

Reunião Ordinária, realizada em 04/02/2021. A Ata foi aprovada por 12 

unanimidade dos presentes. 2 – EXPEDIENTE. 2.1 - Comunicados da 13 

Presidenta da CG (foi encaminhado em formato de áudio aos 14 

membros. Profa. Rosângela informa: a) Na reunião do CoG, realizada em 15 

18 de março, tiveram uma primeira discussão sobre revalidação de diploma 16 

estrangeiro que estava suspenso e agora será retomado no formato virtual; 17 

b) Sobre o vestibular de 2021, toda matrícula está sendo virtual e 18 

centralizada pela PRG. Começou pela primeira chamada em 19 de março e 19 

terceira e última chamada foi no dia 06 de abril; c) Sobre o vestibular foi 20 

aprovada uma resolução que permitiu o aceite de declaração de estudantes 21 

que passaram no vestibular e suas escolas ainda estão no processo de 22 

finalização do ano de 2020. Pelo calendário escolar de 2021, até 04 de maio 23 

poderá haver ingressantes nas turmas de pedagogia da Feusp. Até o dia 06 24 

de abril o curso de pedagogia contava com 54 matrículas na turma da tarde e 25 

97 matrículas nas turmas da noite; d) Com relação ao kit internet, foram 26 

distribuídos mais ou menos 11 mil kits em 2020. Foi garantida a prorrogação 27 

desses kits internet e já foi feito novo pedido para 2021, 500 kits para a pós-28 

graduação e aproximadamente 2000 para a graduação. A USP tem como 29 

parceiras a SAS e o DCE para realizar o levantamento das necessidades, e na 30 



 

 

Feusp, a partir de uma ação do ProAcad, por meio de um questionário foram 31 

inseridas questões que permitem levantar esta informação. e) Comenta que 32 

no CoG houve manifestação da necessidade de ação da USP em relação à 33 

saúde mental de docentes. Há unidades que estão precisando dessas ações. 34 

f) Com relação à CLAP, o primeiro informe é com relação ao esclarecimento 35 

sobre estágio no âmbito interno, onde foi analisada a deliberação do CEE que 36 

prevê o máximo 70% de atividades de estágio presencial e no mínimo 5%, a 37 

ser discutido no âmbito de cada unidade. Assumiram que será sem estágio 38 

presencial. Mas pensa que se o estado de São Paulo voltar para a fase verde 39 

ou amarela, os estágios serão 70% presenciais. Ainda, Sobre a CLAP 40 

comenta que enviará para Congregação um trabalho feito por essa câmara de 41 

uma pesquisa sobre o Programa de Formação de Professores, onde o Grupo 42 

de Apoio Pedagógico fez um questionário para todas as unidades que têm 43 

licenciatura; g) Referente a Deliberação CEE nº 195, de 2021, foi divulgada 44 

às/aos docentes a decisão da PRG/CLAP sobre a não exigência do estágio 45 

presencial e em seguida a resposta do CEE-SP a consulta realizada pela 46 

Unicamp, postergando   a aplicação da deliberação, a partir da avaliação das 47 

fases da pandemia em decorrência da Covid-19. Em paralelo a Feusp criou 48 

uma comissão que está preparando um documento para envio ao CEE-SP; 49 

Ainda pela CLAP, informa que a comissão fez uma solicitação de providências 50 

à PRG sobre a implantação da disciplina de libras nas diferentes unidades da 51 

USP; h) Foi aprovado, na Congregação do dia 25 de março de 2021, o 52 

Regulamento da CCInt e continua sem cadeira na Congregação e que será 53 

discutido na próxima reunião; i) A Comissão de Seleção do PEEG-1º/2021 54 

composta pelos Professores Émerson de Pietri, Marcos Sidnei Pagotto-Euzebio 55 

e Rubens Barbosa de Camargo, homologou 18 projetos e foi solicitado junto à 56 

PRG, pela CG, a concessão de mais 1 bolsa a fim de contemplar todas/os 57 

as/os docentes; j) Os materiais que foram atualizados e revisados pela CG, o 58 

Caderno de Apoio às/aos Estudantes, o Projeto Político Pedagógico da 59 

Pedagogia – 2021 e o Projeto Político Pedagógico das demais licenciaturas, 60 



 

 

passaram pela Comunicação e Mídia que criou e layout e serão divulgados na 61 

página da Feusp e encaminhado às/aos docentes e estudantes para 62 

conhecimento; k) Sobre a solicitação da CCInt/Feusp de alternativas de 63 

intercâmbios remotos na graduação, informa que foi encaminhado e-mail 64 

às/aos docentes da Feusp consultando-as/os sobre o interesse e 65 

disponibilidade em abrir vagas em seus cursos de graduação para estudantes 66 

estrangeiros provenientes de instituições conveniadas com a Feusp. Foi 67 

excetuada dessa lista às/os docentes que ministram disciplinas de estágio; l) 68 

Em uma ação da Comissão de Equidade da Feusp e da direção da Feusp, foi 69 

lançada a campanha de doação de equipamentos de docentes e 70 

funcionárias/os a/aos estudantes. Já recebemos uma lista de doações e neste 71 

momento os equipamentos serão retirados nas casas das pessoas e serão 72 

revisados pela informática e depois serão disponibilizados às/aos estudantes; 73 

m) Após a conclusão do processo de transferência interna, no curso de 74 

pedagogia, sobrou uma vaga que será disponibilizada à transferência externa; 75 

n) Houve uma segunda reunião das comissões estatutárias da Feusp, onde 76 

foi possível pensar em eixo temático em um núcleo aglutinador das comissões. 77 

O tema selecionado foi a formação de professoras/res e em breve enviará 78 

notícias a respeito dessa ação; o) Foi finalizada a renovação da contratação 79 

das/os do Programa Part que ingressaram em 2020. A Feusp ficou 3 das/os 5 80 

docentes que contava em 2020, pois uma delas não teve seu contrato 81 

renovado, por ter finalizado o pós-doc e outra por ter bolsa Capes aprovada o 82 

que impediu que assumisse as turmas. Neste caso, a docente já contava com 83 

a matrícula de 60 estudantes e foi encaminhada mensagem a elas/es sobre o 84 

não oferecimento da disciplina, acompanhada da justificativa dada pela 85 

própria docente; p) Após reunião com a comissão organizadora da Semana 86 

de Calouros, a direção da Feusp juntamente com as comissões assessoras e 87 

docentes do primeiro semestre, foram convidadas/os para no dia 12 de abril, 88 

às 15h, no período vespertino, e às 20h, no período noturno, estarem com a 89 

turma de ingressantes 2021. A comissão organizadora foi consultada, pelo 90 



 

 

prof. Rosenilton, sobre a previsão de recepção às/aos calouros das demais 91 

licenciaturas e a resposta foi de que não havia previsão para essa atividade. 92 

Será necessário a cada ano prestar atenção a essa organização e 93 

paulatinamente, construindo essa cultura de também recepcionar, na Semana 94 

de Calouros, estudantes nessa condição de primeiro contato com a 95 

licenciatura na Feusp; e q) Para o evento de comemoração aos 100 anos de 96 

Paulo Freire haverá uma articulação em CG e CPq. Será unificado em um 97 

único evento a aula magna e aula inaugural. Foi criada uma subcomissão, as 98 

profas. Vivian e Carlota representando a CG e a profa. Mônica Pinazza 99 

representando a CPG. 2.2 - Comunicados da Comissão de Estágio, 100 

Estudos Independentes e TCC. Não houve informes. 2.3 - Comunicados 101 

da CoC-Pedagogia. Não houve informes. 2.4 - Comunicados da CoC-102 

Licenciaturas. Não houve informes. 2.5 - Comunicados dos membros 103 

da Comissão de Graduação. A profa. Maurilane informa que teve início a 104 

alimentação, na página da Feusp, da aba referente ao conteúdo do evento 105 

em comemoração ao Ano 100 com Paulo Freire. A abertura do evento foi 106 

definida, será no dia 26 de abril das 20h:20h às 22h, bem como o convite à 107 

Luiza Erundina foi encaminhado. Em breve também será divulgado o 108 

Seminário Internacional Ano 100 com Paulo Freire, que acontecerá em 109 

setembro. Em seguida a profa. Rosângela abre a palavra para as avaliações 110 

referentes a Reunião Pedagógica. Com a palavra o prof. Rosenilton informa 111 

que realizou, junto com as educadoras, o prof. Daniel e a profa. Denise, uma 112 

pré-avaliação da Reunião Pedagógica - 1-2021, realizada em 05 de abril de 113 

2021. Faz uma avaliação positiva, sobretudo referente ao compartilhamento 114 

de experiências de estágio, bem como ter feito a discussão sobre o tema com 115 

toda a comunidade docente, o que corresponde a um compromisso assumido 116 

pela CG desde o início da gestão. Um ponto para refletir diz respeito ao 117 

tempo, que foi exíguo para aprofundar alguns temas. Então sugere que a CG 118 

continue instando a discussão em grupos menores. Aproveita para 119 

parabenizar o trabalho da Comissão de Estágios, Estudos Independentes e 120 



 

 

TCC e à profa. Vivian pelo trabalho realizado, sobretudo nesse último ano que 121 

foi desafiador. A profa. Carlota parabeniza a profa. Rosângela pelo caráter 122 

pedagógico que tem imprimido à CG e que isso ficou expresso na Reunião 123 

Pedagógica. Uma comissão como essa tem muita facilidade para se 124 

transformar em um órgão meramente burocrático e a profa. Rosângela tem 125 

insistido nessa dimensão pedagógica, que proporciona às/os docentes a 126 

possibilidade de discutir suas ações como professoras/es. Isso de um certo 127 

modo contagiou a comissão e a Reunião Pedagógica. Parabeniza também a 128 

profa. Vivian e todas/os as/os envolvidas/os. Sobre o assunto, a profa. 129 

Rosângela manifesta que recebeu uma mensagem do prof. Marcos elogiando 130 

a organização e a escolha do tema da Reunião Pedagógica. A profa. 131 

Rosângela destaca que desde quando assumiu a CG, em 2018, a primeira 132 

reunião no segundo semestre de 2018, com o tema sofrimento psíquico, as 133 

reuniões sempre tiveram esse caráter pedagógico. Propõe que a Reunião 134 

Pedagógica do 2º semestre de 2021 seja realizada em dois períodos, manhã 135 

e tarde, com os temas: Avaliação do curso de pedagogia, que é um 136 

compromisso da CG sob essa gestão, e a tarde a continuidade da discussão 137 

sobre estágio. 3 - ORDEM DO DIA. 3.1 - Gravação dos encontros 138 

síncronos na graduação. A profa. Rosângela reitera que decisão sobre 139 

gravar os encontros síncronos está na alçada da/o docente, sempre com a 140 

recomendação de acolhimento às dificuldades de acesso e aos problemas de 141 

acompanhamento com encontros síncronos. Após manifestações as/os 142 

integrantes da CG reforçam essas posições. Ficam, assim, mantidos os 143 

princípios definidos pela Congregação, em junho/2020. A CG reforçará os 144 

princípios acordados na Unidade, e encaminhará uma mensagem às/aos 145 

docentes. 3.2 - Listagem das instituições concedentes com dispensa 146 

de formalização de convênio. Após apreciação a CG aprova a inclusão, na 147 

listagem da Feusp, dos estabelecimentos que oferecem estágio remunerado 148 

às/os estudantes da licenciatura em pedagogia. 3.3 - Regimento da CoC 149 

Licenciaturas. O prof. Daniel apresenta a proposta do regimento da CoC 150 



 

 

Licenciaturas aprovado em sua última reunião. Após apreciação a CG decide 151 

pelo retorno do documento à CoC Licenciaturas para a apreciação das 152 

sugestões e observações apontadas no âmbito da CG, devendo retornar na 153 

reunião ordinária de maio. 3.4 - Portaria Interna PRG nº 135, de 08 de 154 

março de 2021. A profa. Rosângela apresenta a proposta de resposta a ser 155 

encaminhada à PRG a respeito da normativa. Após discussão a CG 156 

compreende que a Feusp cumpre todos os quesitos para garantir o registro 157 

das horas de ATPA no curso de Pedagogia. Nesse sentido decide responder, à 158 

PRG, reiterando que a Feusp já pratica os trâmites propostos na Portaria 159 

Interna PRG nº 135. 3.5 - Acordo de cooperação acadêmica nacional. 160 

Com a palavra a profa. Maurilane informa que a CoC Pedagogia apreciou a 161 

proposta de convênio com a Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo 162 

da Universidade Corporativa da Fundação Casa, encaminhado pelo prof. 163 

Roberto da Silva, e deliberou por não se manifestar e sugeriu que o processo 164 

fosse devolvido à CCInt/Feusp, instância que compete analisar convênios com 165 

maior nível de aprofundamento e precisão. A respeito do assunto a profa. 166 

Vivian informa que a Comissão de Estágios, Estudos Independentes e TCC 167 

também analisou o pedido apenas no que diz respeito a estágios. E quanto a 168 

esse quesito a Comissão de Estágios não vê problema na proposta. O prof. 169 

Daniel informa que no âmbito da CoC Licenciatura a decisão foi a de convocar 170 

o prof. Roberto a fim de ele apresentar e explicar sua proposta. Após 171 

discussão a CG deliberou que a proposta de convênio com a Fundação Centro 172 

de Atendimento Socioeducativo da Universidade Corporativa da Fundação 173 

Casa, encaminhada pelo prof. Roberto da Silva, seja remetida a decisão ao 174 

âmbito da CCInt e que mensagem com esta decisão será enviada ao 175 

proponente. 3.6 - Disciplina/conteúdo sobre o ECA em todos os cursos 176 

de formação de professoras/es da USP. Após apreciação a respeito do 177 

pedido do prof. Roberto da Silva: um referente a garantia de formação sobre 178 

o Estatuto da Criança e do Adolescente no curso de Licenciatura em 179 

Pedagogia; e o outro que envolve ação da Pró-Reitoria de Graduação 180 



 

 

direcionada a outras unidades da USP, sobre a oferta de disciplinas relativas 181 

aos direitos das crianças e adolescentes, a CG sugere que a resposta à 182 

solicitação do prof. Roberto da Silva seja com o seguinte teor: sobre o 183 

primeiro assunto: 1) A CG considerou que na última reforma curricular do 184 

curso de Pedagogia, a Feusp acordou que as disciplinas optativas eletivas 185 

foram organizadas em percursos formativos (PF) cuja distribuição é de 186 

competência dos Departamentos e a EDA0671 – Teoria e prática do Estatuto 187 

da Criança e do Adolescente consta do rol de optativas de oferta variável 188 

como contribuição do EDA ao PF Educação e Cultura; 2) Compreendemos que 189 

a alteração do status dessa disciplina é decisão que compete não apenas à 190 

CG e suas comissões assessoras, mas deve ser fruto de uma discussão mais 191 

ampla envolvendo todas/os as/os docentes, os conselhos departamentais e a 192 

Congregação. Como já divulgado em várias oportunidades, é compromisso 193 

dessa gestão da CG avaliar o atual currículo do curso de Licenciatura em 194 

Pedagogia, ação que estava prevista para 2020, ano em que a turma 195 

ingressante me 2017 estaria concluindo o curso em seu período ideal, mas 196 

não foi realizada em consequência da pandemia. O processo está iniciando no 197 

âmbito da CG e, em momento oportuno, chegará à instância dos 198 

departamentos, momento em que as/os docentes poderão se pronunciar. 199 

Quanto ao segundo assunto: 1) A CG concluí que não compete à CG de uma 200 

Unidade solicitar à PRG que “oriente as respectivas Comissões das unidades 201 

de USP” sobre a oferta de disciplinas, nem à própria PRG, seja sobre este 202 

importante tema - direitos de crianças e adolescentes – ou outro. Os 203 

currículos das diferentes unidades são responsabilidade de seu corpo docente 204 

que propõe alterações provocadas por atendimento à legislação nacional ou 205 

estadual paulista, ou a interesses internos, ou ainda em consonância com 206 

demandas da sociedade, o que poderia incluir o tema em tela. 2) É de 207 

conhecimento da comunidade USP a possibilidade de oferta de Disciplinas, 208 

uma ação que pode se constituir em uma alternativa de efeito mais imediato 209 

ao que se pretende segundo o documento encaminhado à CG. 3.7 - Semana 210 



 

 

da Educação. A proposta é que a atividade aconteça no período de 27 de 211 

setembro a 1 de outubro de 2021. A CG aprovou a proposta e a profa. 212 

Rosângela solicita ao prof. Rosenilton que haja uma articulação junto à 213 

Comissão de Pós-Graduação para que incentivem a participação das turmas 214 

de pós na programação da referida semana o total apoio na realização deste 215 

evento. 3.8 - Estágios na Etec. Retirado de pauta tendo em vista que o 216 

problema foi equacionado com o apoio das educadoras do Programa de 217 

formação de professores. 3.9 - Proposta de atividade de Estudos 218 

Independentes sugerida pela Revista Futuro do Pretérito, 219 

encaminhado pela Comissão de Estágio, Estudos Independentes e 220 

TCC.  Após apreciação a CG aprova a proposta como mais uma possibilidade 221 

de realização das horas de estudos independentes. 3.10 - Casos de 222 

doenças crônicas, degenerativas ou que causam impedimentos à 223 

realização de trabalhos escritos. O tema foi deslocado para a reunião de 224 

maio. 3.11 - Prazo de finalização do currículo 48015 e os efeitos da 225 

pandemia. O tema foi deslocado para a reunião de maio. 3.12 - Avaliação 226 

do curso de licenciatura em pedagogia. A profa. Rosângela apresenta 227 

aos membros a proposta elaborada junto com a profa. Vivian e ao prof. 228 

Rubens das atividades de avaliação e renovação do reconhecimento curso. A 229 

proposta prevê duas atividades que contarão com o envolvimento de todas/os 230 

as/os docentes, funcionárias/os e estudantes da Feusp. Uma das atividades é 231 

realizar o cotejamento do currículo da pedagogia, 48015, com as 232 

determinações estabelecidas na Resolução CNE 02/2019, com a finalidade de 233 

identificar implicações desta resolução no curso de pedagogia. A segunda 234 

atividade é a elaboração, pela CG, de um documento que pode ser um 235 

questionário, que servirá de guia para os departamentos na condução do 236 

processo de avaliação. Portanto, a CG está propondo que o processo se inicie 237 

pelos departamentos. O documento teria uma introdução para dizer a 238 

necessidade da avaliação, do compromisso dessa gestão e da comissão de 239 

graduação e dizer sobre a matriz curricular, que ela foi finalizada e quando foi 240 



 

 

finalizada. Portanto, agora nós temos condições de fazer uma avaliação do 241 

curso, que será desenvolvida pelos departamentos a partir de orientações e 242 

diretrizes desse documento. Teríamos dois focos nesta avaliação, uma que 243 

seria o currículo e as disciplinas correquisito e a outra frente seriam os 244 

percursos formativos. Para a próxima reunião, da CG, é necessário ter os 245 

responsáveis pela atividade 1, realizando o cotejamento do currículo da 246 

pedagogia, 48015, com as determinações estabelecidas na Resolução CNE 247 

02/2019, e apresentando esse trabalho no âmbito da CG. As/os profas/s. 248 

Carlota, Vivian, Ocimar e Rubens ficam responsáveis pela realização da 249 

atividade 1, uma primeira reflexão, a ser discutida na próxima reunião da CG. 250 

INCLUSÃO. 1. Programa de Atração e Retenção de Talentos na USP - 251 

PART. A profa. Rosângela informa que foram reabertas as inscrições e 252 

pergunta aos membros da CG se a Feusp manterá a possibilidade de ofertas 253 

de disciplinas optativas de oferta livre para pós-doutorandas/os. Após ampla 254 

discussão, as/os integrantes da CG deliberam pela continuidade da 255 

participação da Feusp nos termos referidos. Às 12h40min, agradecendo a 256 

presença de todos, a profa. Rosângela Gavioli Prieto, presidenta, encerrou os 257 

trabalhos e eu, Rosangela Correia da Silva Bernardo Ferreira, lavrei a 258 

presente ata que será assinada pela Presidenta à sessão de sua aprovação. 259 

São Paulo, 08 de abril de 2021.  260 

 261 

Profa. Dra. Rosângela Gavioli Prieto 262 

Presidenta da Comissão de Graduação 263 


