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Escola de Artes, Ciências e Humanidades

Memorando nº 017/2007/CG/EACH - Circular

São Paulo, 09 de abril de 2007.

Prezado(a) Senhor(a), 

De  ordem da  senhora  Presidente,  Profª  Drª  Maria  Cristina  Motta  de  Toledo,  convoco  Vossa 
Senhoria  para a  15ª  reunião ordinária  da  Comissão de Graduação da EACH,  a  realizar-se no dia 
12.04.2007, às 13h30, na sala de reuniões da Diretoria no prédio da Administração/Biblioteca.

PARTE I – EXPEDIENTE
1. Comunicações.

2. Palavra aos Membros.

PARTE II - ORDEM DO DIA

I) ESTRUTURA CURRICULAR PARA 2008
Proposta de alteração na Estrutura Curricular para 2008 dos cursos da EACH.

II) RECONHECIMENTO DE CURSOS – DEFINIÇÃO DE CRONOGRAMA
Proposta de cronograma para encaminhamento da documentação de reconhecimento de curso.

III) IMPLANTAÇÃO DEFINITIVA DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO DOS PROFESSORES
Definição do prazo e forma de divulgação.

IV) SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO PARA ATIVIDADES DIDÁTICAS EXTERNAS
Proposta de deliberação da CG para solicitação de auxílio para atividades didáticas externas à EACH 
(visitas técnico-científicas e aulas de campo), de modo que as CoC centralizem as solicitações e 
consolidem-nas antes do encaminhamento à Seção de Graduação.

V)  PRÓ-EVE
Informação  dos  recursos  e  proposta  de  cronograma  e  procedimentos  para  encaminhamento  de 
solicitações para utilização da verba Pró-Eve, de modo que as CoC centralizem as solicitações e 
consolidem-nas,  dando  ordem  de  prioridade,  antes  do  encaminhamento  para  deliberação  pela 
Comissão de Graduação. Já há solicitações referentes aos cursos de Marketing e Lazer e Turismo, 
mas ainda não houve fixação de prazo e procedimentos para este ano.

VI)  PRÓ-INT - PROCEDIMENTOS
Informação  dos  recursos  e  decisão  sobre  a  forma  de  recepção  da  demanda  e  seleção  dos 
contemplados  com o auxílio  para  a  participação  de eventos  no exterior,  apenas  para  alunos  de 
graduação.  Também  neste  caso,  a  proposta  é  de  que  as  CoC  centralizem  as  solicitações  e 
consolidem-nas,  dando  ordem  de  prioridade,  antes  do  encaminhamento  para  deliberação  pela 
Comissão de Graduação.

VII) BOLSA SANTANDER BANESPA
Indicação de Comissão para análise das solicitações.

VIII) RECURSOS
- Recurso interposto pelo aluno José Domingos Nascimento Alves contra decisão da coordenação do 
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não aceitação de seu pedido de aproveitamento de estudo da disciplina ACH4013 – Modelagem 
Matemática.

- Recurso interposto pela aluna Dayana Aparecida Brito dos Santos contra decisão da coordenação 
do Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza de não aceitação de seu pedido de matrícula 
nas disciplina ACH4013 – Modelagem Matemática e ACH4053 – Laboratório de Física.

IX) ASSUNTOS PARA REFERENDAR
- Convênios diversos de estágios.
- Solicitações  de  alunos  ingressantes  que  não  confirmaram matrícula:  Eduardo  Lopes  Martins  e 

Thiago Victor de Lima.

A documentação pertinente aos assuntos em pauta poderá ser consultada na Seção de Graduação.

Atenciosamente,

Ernandes Pereira Silva
Chefe da Seção de Graduação
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