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ATA DA 4ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇ ÃO DA ESCOLA DE 1 

ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES (EACH – USP LESTE) . Aos dezesseis dias do 2 

mês de março de dois mil e seis, às nove horas, reuniram-se a Presidente da Comissão, 3 

Professora Doutora Maria Cristina Motta de Toledo, os Membros Docentes, Professores 4 

Doutores Dulce Maria Rosa Gualda, Moacyr Martucci Júnior, Gerson Aparecido Yukio 5 

Tomanari, José Renato de Campos Araújo, Paulo César Masiero e os Representantes 6 

Discentes John Whihelm Donner Junior e Mariana Ferreti Lippi. Presentes, também, os 7 

Professores José Mauro da Costa Hernandez, Ulisses Ferreira de Araújo, suplentes dos 8 

Coordenadores dos cursos de Marketing e do Ciclo Básico, respectivamente, Jorge 9 

Alberto Silva Machado, representando a Professora Cláudia Moreira dos Santos, além 10 

dos funcionários Ernandes Pereira Silva (Chefe da Seção de Graduação), Renata 11 

Cristina dos Anjos (Chefe da Seção de Graduação Substituta) e Andréa Pedroso 12 

(Assistente Acadêmica). A reunião foi aberta pela Sra. Presidente , informando a 13 

presença do Professor Jorge, acima citado, que representa a Professora Cláudia, 14 

membro desta comissão. Após isso passa para a Parte I - Expediente : informa a 15 

inclusão no ítem VII da pauta de uma solicitação de vaga suplementar para um aluno que 16 

perdeu o prazo de confirmação de matrícula, totalizando, assim, três solicitações. Foi 17 

formado um grupo de trabalho para estudar a organização necessária para os estágios 18 

feitos por alunos da EACH, coordenado pela professora Ângela. Ainda não foram 19 

fornecidos os critérios para transferências de alunos pelas CoCs dos cursos, 20 

impossibilitando a criação de um edital para tal processo, que deveria ser finalizado no 21 

dia dezessete de março. Por isso não será possível abrir o processo interno. A presidente 22 

informa que até onze de abril deverão ser expostos os números de vagas para o 23 

processo de transferência externa e que até doze de maio deve ser criado um edital com 24 

os critérios de seleção do mesmo processo, sendo preciso fornecer detalhes dos critérios 25 

de transferência, de acordo com as especificidades dos cursos. São informados os 26 

números de vagas para cada curso: Ciências da Atividade Física: 2 vagas; Tecnologia 27 

Têxtil e da Indumentária: 3 vagas; Gerontologia: 3 vagas; Gestão de Políticas Públicas 28 

Matutino: 3 vagas; Gestão de Políticas Públicas Noturno: 5 vagas; Licenciatura em 29 

Ciências da Natureza Matutino: 3 vagas;  Licenciatura em Ciências da Natureza Noturno: 30 

2 vagas; Obstetrícia: 5 vagas; totalizando um número de 26 vagas disponíveis. Seguindo 31 

com os cumunicados, a Sra. Presidente solicita que as coordenações dos cursos 32 

proponham mudanças na nomenclatura dos cursos, a fim de chegar-se a uma 33 

padronização dos nomes. Informa ainda a respeito da intenção da Reitoria sistematizar 34 

as ações para inclusão social na USP. Com relação ao assunto, em uma reunião com a 35 

Magnífica Reitora e com a Pró-Reitora de Graduação, foi indicada a Professora Patrícia 36 

Junqueira (Obstetrícia) para ser a representante da EACH em um Grupo de Trabalho que 37 

cuidará do assunto. Continuando com os comunicados, chega-se ao tema “Alunos 38 

Especiais”. Até o dia 15 de maio, os cursos devem apresentar propostas com relação às 39 

disciplinas em que serão oferecidas vagas para alunos especiais, bem como ao número 40 

de vagas. Após uma pequena explanação sobre a definição de “Aluno Especial”, a Sra. 41 

Presidente  informou que cabe à coordenação do curso analisar o currículo do 42 

concorrente e aprovar ou não a solicitação.  A Sra. Presidente comunica ainda que os 43 

interessados em realizar eventos para os mais variados fins deverão fazê-lo com 44 
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antecedência e com a aprovação do Sr. Diretor e que, futuramente, ou seja, quando os 45 

docentes estiverem devidamente alocados em suas salas, os mesmos deverão adotar 46 

horários de atendimento aos alunos, devidamente informados ao corpo discente. Sobre o 47 

tema da demanda docente para os cursos da EACH, informa que serão 197 pedidos de 48 

contratação até o ano de 2008, sendo 9 pedidos para o segundo semestre de 2006 para 49 

os cursos de Marketing, Sistemas de Informação e Tecnologia Têxtil e da Indumentária, 50 

ressaltando a importância de divulgar nos editais de seleção a área de atuação específica 51 

dos profissionais solicitados. Com relação a Ensino à Distância, há uma proposta em 52 

pauta na Pró-Reitoria de Graduação para a criação de um curso de Licenciatura em 53 

Ciências Naturais. Outro comunicado refere-se ao Programa de Educação Tutorial 54 

(PET),do Governo Federal, que é um programa de tutoria voltado para graduação e 55 

extensão. Na USP há apenas 17 grupos participantes do programa. É conveniente que 56 

os docentes entrem com pedidos na próxima ocasião em que for aberto edital. A  Sra. 57 

Presidente informa que está aprovada a liberação de 1000 bolsas de iniciação científica 58 

para este ano em um projeto provisoriamente nomeado de Ensinando com Pesquisa: 59 

trata-se de um conjunto de bolsas destinado para a Graduação e concedido pela Pró-60 

Reitoria de Graduação. Além disso, lembra da importância de sugerirem-se mudanças 61 

para o vestibular, uma vez que nenhuma coordenação de curso apresentou propostas 62 

para o tema. Dando prosseguimento aos comunicados, informa também a respeito do 63 

Pró-Lab, programa da Pró Reitoria de Graduação para apoiar os laboratórios didáticos, e 64 

informa que as coordenações dos cursos devem apresentar a relação entre a carga 65 

horária prática e teórica das disciplinas, a fim de que a EACH construa indicadores reais 66 

de aulas práticas/ as informações devem ser enviadas à Seção de Graduação. Essa 67 

medida é importante porque somente as disciplinas cadastradas corretamente no 68 

Sistema Júpiter poderão ser incluídas no processo de solicitação de recursos do Pró-Lab. 69 

As únicas disciplinas da Unidade que estão cadastradas no sistema como práticas, por 70 

enquanto, são Laboratório de Física e Química Têxtil. É importante lembrar que essas 71 

alterações não são consideradas alterações curriculares, podendo ser fornecidas a 72 

qualquer momento. Por outro lado, as alterações nos currículos dos cursos para o ano de 73 

2007 devem ser apresentadas até o mês de maio. Finalizando os comunicados iniciais, a 74 

Sra. Presidente informa que as disciplinas que contenham atividades de campo devem 75 

ser informadas para compor a solicitação de recursos que a EACH enviará à Pró Reitoria 76 

de Graduação até o dia 30 de junho para que os recursos para o segundo semestre 77 

direcionados a essas atividades possam ser liberados. Em seguida transferiu a palavra 78 

aos membros. Dentre os comunicados expostos, destacam-se o convite feito pelo 79 

professor Ulisses ao professor da Universidad Autónoma de Barcelona para ministrar 80 

palestra na Unidade, no dia 21 de março e a aquisição, informada pelo professor Moacyr, 81 

dos equipamentos do Laboratório de Fiação, bem como sua manutenção, treinamento de 82 

pessoal e matéria-prima necessária. Em seguida passou-se à apreciação da Parte II – 83 

Ordem do Dia. I) Calendário de Reuniões: aprovado o calendário proposto, como 84 

segue: 16 de março às 10h, 27 de abril às 14, 18 de maio às 14h e 29 de junho às 14h. II) 85 

Composição Completa das CoCs: Foi informado que todas as CoCs já estão 86 

devidamente compostas, restando apenas alguns Cursos, como Obstetrícia e Ciências 87 

da Atividade Física, informarem a sua composição à Assistência Acadêmica. No caso 88 
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específico da CoC do Ciclo Básico, foi dada a palavra ao Prof. Ulisses que apresentou 89 

uma proposta de composição diferenciada, devido à peculiaridade do Ciclo Básico e que 90 

garante que a mesma seja formada por um representante de cada Curso da EACH, além 91 

da representação discente. Segundo a sua proposta, cada Curso elegerá, entre os seus 92 

professores, um representante que deverá se inscrever, previamente, na Assistência 93 

Acadêmica. Assim sendo, deverão ser eleitos oito professores para completar a 94 

composição da CoC do Ciclo Básico que deverá, posteriormente, entre os seus 95 

membros, indicar os membros titulares e os suplentes. A proposta foi aprovada por 96 

unanimidade. III) Divulgação da Demanda Docente para 2007 e 2008  : este assunto foi 97 

antecipado durante as comunicações da Parte I – Expediente. IV) Alterações na 98 

Estutura Curricular para o 2º Semestre de 2006:  aprovada a adaptação do curso de 99 

Licenciatura em Ciências da Natureza ao novo Programa de Formação de Professores, 100 

da Universidade de São Paulo. V) Vestibular. Propostas de Mudança para a Segunda 101 

Fase:  aprovada a proposta da coordenação do curso de Licenciatura em Ciências da 102 

Natureza para a inclusão de mais disciplinas na segunda fase do vestibular; desta forma, 103 

o candidato ao curso enfrentará provas de Português, Química, Física e Biologia, tendo 104 

todas as disciplinas mesmo grau de importância; aprovou-se ainda que se encaminhe o 105 

pedido do professor Moacyr a respeito da inclusão da disciplina Química, que se juntaria 106 

às já existentes Português, História e Física, na segunda fase do vestibular de Tecnologia 107 

Têxtil e da Indumentária, à Congregação e posteriormente à Fuvest. Neste caso, a Sra. 108 

Presidente lembra que tal mudança alteraria a estrutura da realização da segunda fase, 109 

uma vez que as provas de História e Química são realizadas no mesmo dia, o que 110 

geraria a necessidade de acrescentar mais um dia no calendário do processo de seleção 111 

e envolveria os interesses dos demais cursos inseridos no vestibular. VI) Solicitação de 112 

Mudança de Turma de Disciplinas - Interessados: Oda ir Matarensi Júnior e Marina 113 

Victor Catanzaro:  aprovadas as solicitações de mudança de turma e a proposta do 114 

professor Masiero que permite agregar um total de 10% (dez por cento) a mais de vagas 115 

nas disciplinas além das 60 permitidas, vagas essas destinadas às repetências e casos 116 

excepcionais; se o número de interessados for maior que esse número, adotar-se-á como 117 

critério a média ponderada ou a nota do vestibular para os ingressantes. VII) Solicitação 118 

de Abertura de Vagas Suplementares para alunos, ing ressantes 2007, que não 119 

confirmaram a matrícula – Interessados: Agnes Samar a Mendonça Kodama e Igor 120 

Nogueira de Camargo:  a Sra. Presidente inicia o item informando a inclusão de mais 121 

um interessado, Aldemir Sanches. Após uma breve discussão, aprovam-se os pedidos. 122 

Discutido este tema, a Sra. Presidente se ausenta e assume em seu lugar o professor 123 

Moacyr Martucci Júnior, para levar à discussão o último ponto da pauta. VIII) Solicitação 124 

de Reativação de Matrícula – Interessados: Mariana Maldanis Albessú Fernandes e 125 

Helder Martins Canotilho:  Com relação ao aluno Helder, após algumas propostas e 126 

discussão, adota-se consensualmente a do professor Moacyr, que sugere a aprovação 127 

do requerimento e a nomeação de um tutor para acompanhar o aluno no restante do 128 

percurso de sua graduação; o próprio professor Moacyr é indicado e aceita a tarefa. No 129 

que diz respeito à aluna Mariana, o pedido é negado por entender-se que a mesma não 130 

respeitou as normas de intercâmbio, que desautorizam alunos com menos de 20% do 131 

curso concluído de realizar tal recurso acadêmico, e por tê-lo realizado sem o 132 



 

 

Universidade de São Paulo 
  Escola de Artes, Ciências e Humanidades. 

 

Av. Arlindo Bettio, 1.000 – Ermelino Matarazzo, CEP 03828-000 – site: www.uspleste.usp.br 
 

conhecimento da Universidade de São Paulo. Além disso, esta comissão autoriza a 133 

verificação da freqüência da aluna nas disciplinas em que estava matriculada no referido 134 

semestre (segundo de 2005), uma vez que em algumas dessas a requerente chega a ter 135 

50% de presença. Nada mais havendo a ser tratado, o professor Moacyr agradeceu a 136 

presença de todos e encerrou a reunião às 12h30min, da qual eu, Valdemiro Lopes de 137 

Souza Junior, _______________________________, lavrei a presente ata, que será 138 

submetida à apreciação dos Senhores membros da Comissão e assinada pela Sra. 139 

Presidente  ____________________________.  140 


