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ATA DA 27ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUA ÇÃO DA ESCOLA 1 
DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES (EACH) . Aos sete dias do mês de agosto de 2 
dois mil e oito, às catorze horas e dez minutos, reuniram-se a Suplente da Presidência da 3 
Comissão, Professora Doutora Valéria Amorim Arantes de Araújo, os Membros Docentes, 4 
Professores Doutores Ângela Maria Machado de Lima, Cláudia Moreira dos Santos, José 5 
Renato Campos de Araújo, Luís Mochizuki, Maria Cristina Pompa, Neli Aparecida de 6 
Mello, Ricardo Ricci Uvinha e os Representantes Discentes Milena Mitiko Fujischita e 7 
Tomás Costa de Azevedo Marques. Presentes, também, os Professores Cândido Ferreira 8 
Xavier de Mendonça Neto, George Bedinelli Rossi, José Jorge Boueri Filho, e Lúcia 9 
Cristina Florentino Pereira da Silva, Suplentes dos Coordenadores dos Cursos de 10 
Sistemas de Informação, Marketing, Têxtil e Moda, e Obstetrícia, respectivamente, além 11 
do funcionário Ernandes Pereira Silva (Chefe do Serviço de Graduação). A profª. Valéria, 12 
suplente da presidência da CG, deu início aos trabalhos comunicando que presidirá esta 13 
reunião e a próxima, tendo em vista o afastamento da Presidente da CG, profª. Maria 14 
Cristina Motta de Toledo, em virtude de sua licença-prêmio. A seguir, pediu a inclusão de 15 
mais três solicitações de alunos no item requerimentos diversos da ordem do dia, o que 16 
foi aceito pelos demais membros, e prosseguiu à reunião com a Parte I – Expediente: 1. 17 
Comunicações:  Relato do trabalho de preparação das visitas às escolas públicas 18 
realizadas pelos Embaixadores da USP do Programa INCLUSP da Pró-G. A profª. Valéria 19 
leu o relato da profª. Ana Laura Godinho Lima, responsável pelo trabalho, que diz o 20 
seguinte: “A preparação dos Embaixadores para a visita às escolas ocorreu em três 21 
reuniões, realizadas no mês de julho. A primeira aconteceu no dia 03 de julho, das 18h às 22 
19h, com a participação de apenas seis alunos. A segunda e a terceira foram realizadas 23 
no dia 31 de julho, uma no horário do almoço, outra às 18h. Nestas últimas, além de mim 24 
(profª. Ana Laura), participaram as professoras Gladys, Graziela e Natália, além do 25 
funcionário Almir. No primeiro horário, compareceram 18 alunos e no segundo tiveram a 26 
presença 9 alunos, totalizando 33 alunos nas três reuniões. Comecei a reunião 27 
explicando os objetivos gerais do programa e oferecendo orientações sobre a realização 28 
da visita à escola. Em seguida, a profª. Gladys preparou uma apresentação com dados 29 
estatísticos sobre o ensino superior no Brasil, com o objetivo de demonstrar aos alunos a 30 
necessidade e a importância de aumentar o número de alunos egressos de escolas 31 
públicas nas universidades públicas brasileiras. A profª. Graziela e a profª. Natália 32 
contribuíram com comentários sobre a importância das visitas dos embaixadores para os 33 
alunos do Ensino Médio das escolas públicas. Finalmente, forneci aos alunos cópia de 34 
um formulário para registro e avaliação da visita, o qual deverá ser preenchido pelos 35 
embaixadores e devolvido para nós na reunião de avaliação de visita às escolas que 36 
deverá ser realizada na segunda quinzena de agosto. A reunião encerrou-se com 37 
esclarecimentos das dúvidas dos alunos sobre o programa e a realização de visitas às 38 
escolas.” Neste momento, a profª. Neli comentou sobre o evento USP e as Profissões, 39 
que está sendo realizado na Cidade Universitária, onde conta com a participação apenas 40 
de um professor (prof. Gerardo) e uma aluna da EACH. Ela destacou a importância deste 41 
evento e lembrou a necessidade de uma maior participação da nossa Escola. Em 42 
seguida, o prof. Ricardo Uvinha pediu a palavra para comentar que no ano passado 43 
diversos professores da EACH fizeram um intenso trabalho de visita às escolas e 44 
participação em eventos, como a Feira Tecnológica da Zona Leste, organizada pelo 45 
Padre Rosalvino. Ele comentou que estas ações são fundamentais, trazem resultados 46 
significativos, o que pode ser notado nas salas de aula, e motivam os alunos a prestarem 47 
o vestibular. Lembrou, ainda, que o evento A Universidade e as Profissões é de 48 
responsabilidade da Comissão de Cultura e Extensão e, portanto, estas ações e tarefas 49 
devem ser encaminhadas para essa Comissão. Os professores Luis Mochizuki, José 50 
Renato e Ângela também fizeram alguns comentários sobre este assunto e chegou-se à 51 
conclusão de que deve ser estudada, juntamente com a Comissão de Cultura e 52 
Extensão, alguma forma de haver maior participação e envolvimento dos docentes e 53 
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alunos da EACH nesse evento. Encerrando as comunicações, a profª. Valéria comentou 54 
sobre a reunião ocorrida na última sexta-feira (1º de agosto) com os tutores das turmas 55 
de RP, lembrando que houve a participação dos professores recém-contratados, os quais 56 
irão assumir algumas turmas deste semestre. 2. Palavra aos Membros:  Pediu a palavra 57 
a profª. Ângela Maria Machado de Lima para reforçar o convite para o evento, organizado 58 
pela Liga de Gerontologia, onde será exposto um painel de discussão da graduação em 59 
Gerontologia. O evento será realizado no dia 19 de agosto (terça-feira), das 8h às 12h.  60 
Com a palavra, a profª. Lúcia Cristina comunicou sobre o problema, já conhecido por 61 
todos, que o curso de Obstetrícia vem enfrentando em relação à carga horária dos 62 
docentes e informou que, após negociações com a Reitoria da USP, foi autorizada a 63 
contratação de três especialistas em Obstetrícia. Ela comentou que a contratação destes 64 
especialistas não resolve, ainda, o problema do curso em relação à falta de docentes, o 65 
que acarreta uma sobrecarga de horas-aula aos professores e informou que será enviada 66 
uma carta da CoC do Curso, solicitando uma redistribuição das vagas para a contratação 67 
de docentes. Pediu a palavra o prof. Luis Mochizuki para convidar a todos para a 68 
continuação do evento em comemoração aos 100 anos da imigração japonesa no Brasil, 69 
que está sendo realizado na EACH. Em seguida, a profª. Valéria solicitou aos demais 70 
membros que fosse alterada a data para a realização da próxima reunião da CG, em 71 
virtude da impossibilidade da sua participação na data previamente marcada (03 de 72 
setembro), tendo em vista que esta data é uma quarta-feira e, nesse dia da semana, ela 73 
tem compromisso com aula que lhe foi atribuída na Faculdade de Educação. Após 74 
diversas manifestações, ficou definido o dia 04 de setembro, às 14h para a próxima 75 
reunião. Pediu, também, a palavra a profª. Neli para levantar algumas questões 76 
relacionadas a dois itens da pauta: Turmas do segundo semestre ainda sem professores 77 
e Seminário de Avaliação da EACH. Ela manifestou seu descontentamento e pediu 78 
esclarecimentos quanto ao fato da decisão tomada em reunião extraordinária realizada 79 
pela Comissão de Graduação, no mês de junho, de que as turmas de RP seriam 80 
subdivididas em três, em caráter experimental, não ter sido acatada e, ao contrário, 81 
conforme informado pela profª. Valéria, as turmas foram subdivididas em quatro. Sobre o 82 
Seminário de Avaliação da EACH, a profª. Neli manifestou sua opinião de que é 83 
necessária uma discussão profunda sobre a forma em que a avaliação na EACH tem sido 84 
feita e sobre os seus resultados, verificando a possibilidade de implantar uma nova forma 85 
de avaliação. Após diversas manifestações dos demais membros da CG, a suplente da 86 
presidência da CG, profª. Valéria, esclareceu que a decisão de subdividir as turmas de 87 
RP em quatro e não em três, foi tomada após o recebimento da atribuição didática de 88 
todos os cursos, enviada pelos coordenadores. Foi constado que havia docentes 89 
suficientes para assumirem quatro subturmas de RP, amenizando, assim, o impacto 90 
negativo que a diminuição do número de subturmas para três poderia causar. A profª. 91 
Valéria lembrou, ainda, que algumas destas turmas de RP foram atribuídas aos docentes 92 
recém-contratados pela EACH. Neste momento, a profª. Ângela pediu a palavra para 93 
ressaltar que, conforme decisão da CoC, os professores do curso de Gerontologia, 94 
recém-contratados, poderão entrar em sala de aula somente caso todos os trâmites 95 
necessários para a sua contratação já estejam encerrados e a sua nomeação esteja 96 
oficializada. A profª. Valéria informou que esta questão está sendo devidamente 97 
observada, afirmando que as turmas de RP estão sendo atribuídas somente para 98 
docentes que já estejam com a nomeação oficializada. A seguir, passou à Parte II – 99 
Ordem do dia : I) TURMAS DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2008 AINDA SEM 100 
PROFESSORES: Dando continuidade à discussão, iniciada no Expediente, sobre as 101 
disciplinas que ainda estão com turmas sem professores, a profª. Valéria comentou sobre 102 
o grande número de disciplinas optativas oferecidas por alguns cursos. Ela lembrou a 103 
recomendação feita pela CG, em reunião anterior, que turmas com número de alunos 104 
inscritos inferior a 10 (dez) devem ser canceladas, para que os professores possam 105 
assumir turmas de disciplinas que estão sem professores. Seguiu, comunicando uma 106 
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sugestão, surgida em reunião realizada com o sr. Diretor da EACH, professor Dante De 107 
Rose Júnior, para que o problema com a falta de professores nas turmas do Ciclo Básico 108 
possa ser resolvido. A sugestão é que cada curso da EACH defina docentes que 109 
assumam prioritariamente a carga didática do Ciclo Básico ou um número mínimo de 110 
horas, proporcional ao número de docentes de cada curso, destinado às disciplinas do 111 
CB. Após manifestações dos diversos membros, a profª. Valéria propôs, conforme 112 
sugestão do representante discente Tomás Costa de Azevedo Marques e da profª. Maria 113 
Cristina Pompa, que o assunto seja discutido nas CoC dos cursos para que sejam 114 
trazidas à CG informações e propostas que ajudem a ser tomada uma decisão quanto à 115 
elaboração de normas e critérios para a atribuição didática das turmas de RP. Todos 116 
concordaram com esta sugestão. II) SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DA EACH:  - A Profª. 117 
Valéria lembrou a todos que em reunião anterior, esta CG decidiu que o Seminário de 118 
Avaliação da EACH passaria a ser organizado pela própria CG e não mais pela 119 
coordenação do CB. Na ocasião foi designada uma equipe para organizar o seminário 120 
com os seguintes membros: professores José Renato Campos de Araújo, Mônica 121 
Sanches Yassuda e o representante discente Tomás Costa de Azevedo Marques. Em 122 
seguida, sugeriu a data de 15 de outubro de 2009 para a realização do seminário, o que 123 
foi aceito por todos os membros. III) COORDENAÇÃO DE ESTÁGIOS:  O prof. Ricardo 124 
Ricci Uvinha pediu a palavra para introduzir este assunto, comunicando que está 125 
deixando a coordenação de estágios da EACH, uma vez que o seu mandato está se 126 
encerrando neste mês de agosto, e lembrou que é Coordenador de Estágios desde 127 
agosto de 2006, quando foi indicado pela primeira vez, sendo reconduzido em agosto de 128 
2007. Sugeriu o nome da profª. Claudia Moreira dos Santos para assumir esta 129 
coordenação, uma vez que ela já vem atuando como sua suplente. A profª. Valéria 130 
manifestou a sua concordância com a sugestão do prof. Ricardo que, neste momento, 131 
sugeriu, também, o nome da profª. Maria Cristina Pompa como suplente. Após aceitação 132 
das professoras Claudia e Cristina Pompa, a indicação de seus nomes como 133 
coordenadora e suplente, conforme sugerido, foi aprovada por unanimidade. IV) 134 
EMISSÃO DE CERTIFICADOS PARA PROFESSORES QUE AINDA NÃO ESTÃO 135 
CONTRATADOS: A Profª. Valéria comunicou que haveria uma discussão sobre este 136 
assunto, porém, em conversa com o sr. Diretor da EACH, prof. Dante De Rose Júnior, 137 
antes desta reunião, foi informada que a CG não poderá aprovar a emissão deste tipo de 138 
certificado. Sendo assim, solicitou que o assunto fosse retirado de pauta, o que foi aceito 139 
pelos demais membros. V) REQUERIMENTOS DIVERSOS: A) Recurso contra o 140 
indeferimento da solicitação de revisão de frequênc ia, apresentado por Rafael 141 
Granha Labate, aluno do Curso de Marketing . O prof. George Bedinelli Rossi pediu a 142 
palavra para esclarecer que, quando esta solicitação foi apresentada pela primeira vez, a 143 
CG decidiu que a deliberação final sobre o assunto seria de responsabilidade do prof. 144 
Carlos de Brito Pereira, que é o professor responsável pela disciplina, e indeferiu a 145 
solicitação de revisão de frequência. Porém, como o aluno apresentou um recurso contra 146 
esta decisão, a CoC do Curso de Marketing analisou o pedido e se manifestou favorável 147 
à revisão, de acordo com os argumentos apresentados pelo aluno. A profª. Valéria 148 
colocou o assunto em votação, perguntando aos membros se manteriam a decisão 149 
anterior da CG de prevalecer a manifestação do professor responsável pela disciplina ou 150 
se acolheria o recurso do aluno, conforme a manifestação da CoC do Curso de 151 
Marketing. Após manifestação dos membros, foi aprovada por unanimidade a 152 
manutenção da decisão anterior da CG, indeferindo, portanto, a recurso apresentado pelo 153 
aluno. B) Requerimento de regularização de matrícula na di sciplina ACH3066 e 154 
ACH3077, apresentado por Mayra Cristiane Tofanetto,  aluna do Curso de 155 
Gerontologia.  A pedido da profª. Valéria, a profª. Ângela esclareceu que a aluna Mayra 156 
Cristiane Tofanetto não estava regularmente matriculada nas disciplinas mencionadas e 157 
foi avisada sobre isto desde o primeiro dia de aula, sendo permitida a participação nas 158 
aulas, após sua solicitação, apenas como ouvinte. O caso já foi discutido na CoC do 159 
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Curso de Gerontologia, através de uma solicitação feita pelos seus representantes, 160 
havendo manifestação contrária à solicitação, tanto da CoC como da profª. Beatriz A. O. 161 
Gutierrez que também é responsável pelas disciplinas. Ressaltou, ainda, que a aluna não 162 
participou de todas as atividades da disciplina, inclusive, das avaliações. Neste momento, 163 
a pedido da representante discente Milena Mitiko Fujischita, a carta anexa ao recurso 164 
encaminhado pela interessada foi lida pela profª. Valéria. Após manifestações dos 165 
demais membros, o requerimento foi colocado em votação, sendo indeferido com 13 166 
votos contra a regularização da matrícula e 2 a favor. C) Requerimento de reativação 167 
de matrícula, apresentado por Fang Wenhai, aluno do  Curso de Sistemas de 168 
Informação.  Após análise, conforme parecer do suplente da coordenação do curso, o 169 
requerimento foi deferido. O prof. Cândido Ferreira Xavier de Mendonça Neto foi indicado 170 
como tutor do aluno. D) Recurso contra o indeferimento da solicitação de  171 
trancamento total de matrícula, apresentado por Már cio da Silva Almeida, aluno do 172 
Curso de Marketing.  Após análise, conforme parecer do coordenador do curso e, tendo 173 
em vista que o aluno já se encontra reprovado por faltas nas disciplinas em que está 174 
regularmente matriculado, o recurso foi indeferido. E) Recurso contra o indeferimento 175 
da solicitação de matrícula fora do prazo, apresent ado por Aline Uedi Issa, aluna do 176 
Curso de Lazer e Turismo.  Após análise, conforme parecer do coordenador do curso, o 177 
recurso foi deferido. F) Recurso contra o indeferimento da solicitação de  matrícula 178 
fora do prazo, apresentado por Raphael de Paula Siq ueira Lopes, aluno do Curso 179 
de Lazer e Turismo.  Após análise, conforme parecer do coordenador do curso, o recurso 180 
foi deferido. O prof. Ricardo Ricci Uvinha pediu a palavra para esclarecer que se 181 
manifestou favorável a estas duas solicitações do Curso de Lazer e Turismo em razão de 182 
ter discutido o assunto na CoC e os seus membros terem entendido que os alunos 183 
poderiam ter uma segunda chance de efetuarem a matrícula fora do prazo, a partir do 184 
recurso e da justificativa que apresentarem. Ressaltou, ainda, que casos em que já é a 185 
terceira vez que o aluno perde o prazo de matrícula, a CoC não está sendo favorável. G) 186 
Recurso contra o indeferimento da solicitação de ma trícula fora do prazo, 187 
apresentado por Ivanduilde Silvestre Santos, aluno do Curso de Gestão de 188 
Políticas Públicas.  Após análise, conforme parecer do coordenador do curso, o recurso 189 
foi indeferido. H) Recurso contra o indeferimento da solicitação de  matrícula fora do 190 
prazo (referente ao 1º sem/ 2008), apresentado por Beatriz Camargo Icardo, aluna 191 
do Curso de Gerontologia.  Após análise, conforme parecer da coordenadora do curso, 192 
o recurso foi deferido. I) Recurso contra o indeferimento da solicitação de  matrícula 193 
fora do prazo (referente ao 1º sem/ 2008), apresent ado por Sabrina Aparecida 194 
Salvati, aluna do Curso de Gerontologia.  Após análise, conforme parecer da 195 
coordenadora do curso, o recurso foi deferido. J) Recurso contra o indeferimento da 196 
solicitação de estágio, apresentado por Thiago Souz a Monteiro de Arruda, aluno do 197 
Curso de Sistemas de Informação.  Após análise, conforme parecer do coordenador do 198 
curso e, tendo em vista que o aluno não atende às normas previstas na Portaria 016/06 199 
de estágios da EACH nem aos critérios do Curso de Sistemas de Informação, o recurso 200 
foi indeferido. K) Recurso contra o indeferimento da solicitação de  estágio, 201 
apresentado por Cristiano Momesso, aluno do Curso d e Sistemas de Informação.  202 
Após análise, conforme parecer do coordenador do curso e, tendo em vista que o aluno 203 
não atende aos critérios do Curso de Sistemas de Informação para a realização de 204 
estágios, o recurso foi indeferido. A seguir, foram analisados os requerimentos incluídos 205 
na pauta no início da reunião: Recurso contra o indeferimento da solicitação de 206 
matrícula fora do prazo, apresentado por Alice Amar ante Neves, aluna do Curso de 207 
Licenciatura em Ciências da Natureza para o Ensino Fundamental.  Após análise, 208 
conforme parecer do suplente da coordenação do curso, o recurso foi indeferido. 209 
Recurso contra o indeferimento da solicitação de ma trícula fora do prazo, 210 
apresentado por Adriana Azuma Lobo, aluna do Curso de Ciências da Atividade 211 
Física.  Após análise, conforme parecer do coordenador do curso, o recurso foi indeferido. 212 
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Recurso contra o indeferimento da solicitação de ap roveitamento de estudos da 213 
disciplina ACH3553 – Estatística I, apresentado por  Silvio Cotrim, aluno do Curso 214 
de Gestão de Políticas Públicas. Após análise, conforme parecer do coordenador do 215 
curso a partir da manifestação do professor Esteban Fernandez Tuesta, responsável pela 216 
disciplina, o recurso foi indeferido. Neste momento, a profª. Lúcia Cristina F. P. da Silva 217 
solicitou a análise da solicitação de auxílio financeiro Pró-Int, não constante da pauta 218 
desta reunião, de uma aluna do Curso de Obstetrícia para a sua participação em um 219 
evento no exterior a ser realizado no mês de setembro. A profª. Valéria, após 220 
concordância de todos, comunicou que aprovará a solicitação “ad referendum” da CG, 221 
assim que a documentação for encaminhada formalmente. VI) ASSUNTOS PARA 222 
REFERENDAR: A) Alteração da data de realização dos Seminários d e RP. Foi 223 
referendada a alteração da data de realização dos seminários dos trabalhos de RP que 224 
aconteceu de 25 a 27.06.2008. B) Termos de Convênio diversos.  Foram referendados 225 
os seguintes Termos de Convênio: Empresa: LOJAS AMERICANAS S/A. Firmado em 226 
26/06/2008. Empresa: HEAD WAY CÂMBIO E TURISMO LTDA . Firmado em 227 
07/05/2008. Empresa: VIA GUTENBERG – CONSULTORIA EM ENTRETENIMENTO E 228 
CULTURA LTDA . Firmado em 12/05/2008. Empresa: OXFORD BRASIL GESTÃO DE 229 
MARCAS LTDA . Firmado em 15/05/2008. Empresa: DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA 230 
S/A. Firmado em 30/04/2008. Empresa: SISGRAPH LTDA . Firmado em 05/05/2008. 231 
Empresa: OFICINA DE IDÉIAS E MARKETING CULTURAL LTDA . Firmado em 232 
05/06/2008. Empresa: PÓLIS INSTITUTO DE ESTUDOS, FORMAÇÃO E ASSESSORIA 233 
EM POLÍTICAS SOCIAIS . Firmado em 30/05/2008. Empresa: SPORT CLUBE 234 
CORINTHIANS PAULISTA . Firmado em 19/05/2008. Empresa: A. RODRIGUES 235 
IMÓVEIS S/S LTDA. Firmado em 21/05/2008. Empresa: VOTORANTIM CIMENTOS 236 
LTDA . Firmado em  06/2008. Empresa: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE 237 
DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO . Firmado em  06/2008. Empresa: 238 
CH2M HILL DO BRASIL SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. Firmado em  05/05/2008. 239 
Empresa: G O R Ramos Mello ME . Firmado em  02/06/2008. Empresa: ARCOS 240 
DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – MC DONALD’S . Firmado em  241 
09/06/2008. Empresa: LOJAS AMERICANAS S/A . Firmado em  23/06/2008. Empresa: 242 
PROCTER & GAMBLE HIGIENE E COSMÉTICOS LTDA . Firmado em  20/05/2008. 243 
Empresa: CENTRO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - OPAS . Firmado em  13/05/2008. 244 
Empresa: ASSOC. COMEMORAÇÃO CENTENÁRIO IMIGRAÇÃO JÁPONESA 245 
BRASIL . Firmado em  14/05/2008. Empresa: PASSY MANUFATURA DE ROUPAS 246 
LTDA . Firmado em 10/04/2008. Empresa: INTVISION SOLUTIONS LTDA . Firmado em 247 
09/05/2008. Empresa: ANBTR – ASSOCIAÇÃO NACIONAL BRASIL TOTAL 248 
RECEPTIVOS. Firmado em  03/06/2008. Empresa: FUNDAÇÃO FILANTRÓPICA 249 
ARYMAX . Firmado em  06/2008. Empresa: A TERRA SISTEMAS LTDA . Firmado em  250 
10/06/2008. Empresa: HOTEL INTERCITY PREMIUM IBIRAPUERA . Firmado em  251 
06/2008. Empresa: FÊNIX OPERADORA TURÍSTICA LTDA . Firmado em  03/06/2008. 252 
Empresa: RIZZO COMÉRCIO E ARTIGOS PARA FESTAS E SERV. 253 
ENTRETENIMENTO LTDA . Firmado em  22/04/2008. Empresa: LIX DO BRASIL COM. 254 
DE MATERIAIS LTDA . Firmado em  06/2008. Empresa: NORTHSHORE ENGINEERING 255 
DO BRASIL CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA . Firmado em  08/04/2008. Empresa: 256 
PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A . Firmado em  22/04/2008. 257 
Empresa: PREFEITURA DE MAIRIPORÃ – SDETur SECRETARIA DE 258 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO. Firmado em  01/04/2008. Empresa: R 259 
& M SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA . Firmado em  27/03/2008. Empresa: INSTITUTO 260 
SAMUEL MURGEL BRANCO . Firmado em 20/06/2008. Empresa: ANIMECON 261 
PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA ME . Firmado em  11/06/2008. Empresa: LUCIA 262 
MULLER FIRMA INDIVIDUAL ME . Firmado em  02/06/2008. Empresa: CÂMARA 263 
BRASIL CHINA DE DESENVOLVIMENTO EM INTERCÂMBIO ECON ÔMICO E 264 
COMÉRCIO EXTERIOR. Firmado em  26/05/2008. Empresa: PREFEITURA DA 265 
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ESTÂNCIA DE ATIBAIA . Firmado em  17/06/2008. Empresa: OPERSAN RESÍDUOS 266 
INDUSTRIAIS SOC. LTDA . Firmado em  13/06/2008. Empresa: QUIRINO ACADEMIA 267 
DE MUSCULAÇÃO LTDA ME . Firmado em  11/06/2008. Empresa: ASSOCIAÇÃO 268 
BENEFICENTE “A MÃO BRANCA” DE AMPARO AOS IDOSOS . Firmado em  269 
13/06/2008. Empresa: ART FLY VIAGENS E TURISMO LTDA. Firmado em 30/05/2008. 270 
Empresa: SIMETRIA ESPORTES E COM LTDA . Firmado em 16/06/2008. Empresa: L.C. 271 
ACADEMIA M.E . Firmado em 05/06/2008. Empresa: GALILEO DO BRASIL LTDA . 272 
Firmado em 20/06/2008. Empresa: FUNDAÇÃO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DA 273 
ENERGIA E SANEAMENTO . Firmado em 01/07/2008. Empresa: ASSOCIAÇÃO DA 274 
CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO . Firmado em 27/06/2008. 275 
Empresa: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM NEGÓCIOS SUSTEN TÁVEIS. 276 
Firmado em 06/06/2008. Empresa: TELEMAR NORTE LESTE S/A . Firmado em 277 
23/07/2008. Empresa: SAINT-GOBAIN ABRASIVOS LTDA . Firmado em 30/06/2008. 278 
Empresa: CLUBE ATLÉTICO ARAMAÇAN . Firmado em 20/05/2008. Empresa: 279 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ . Firmado em 30/06/2008. Empresa: IAMÁ- 280 
INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA E MEIO AMBIENTE . Firmado em 19/06/2008. 281 
Empresa: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO . Firmado em 01/07/2008. 282 
Empresa: TOTVS S. A.. Firmado em 01/08/2008. Empresa:VALOR ECONÔMICO S/A . 283 
Firmado em 07/07/2008. Empresa: ANÁLIA FRANCO DAY HOSPITAL LTDA . Firmado 284 
em 10/07/2008. Empresa: RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES LTDA . Firmado 285 
em 30/06/2008. Empresa: FUNDAÇÃO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DA ENERGIA E 286 
SANEAMENTO . Firmado em 01/07/2008. Empresa: CORAÇÃO DA SELVA 287 
TRANSMÍDIA LTDA . Firmado em 27/06/2008. Empresa: TRDT BRASIL TECNOLOGIA 288 
LTDA . Firmado em 23/07/2008. Empresa: FUKUSEN CONFECÇÕES E COMÉRCIO 289 
LTDA . Firmado em 23/06/2008. Empresa: MUNICÍPIO DE TAPURAH-MT . Firmado em 290 
27/06/2008. Empresa: STRATEGIA CONSULTORIA TURÍSTICA LTDA . Firmado em 291 
10/06/2008. Empresa: ASHOKA BRASIL . Firmado em 23/06/2008. Empresa: ASSOC. 292 
DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO . Firmado em 30/06/2008. 293 
Empresa: MAHR DO BRASIL LTDA . Firmado em 26/05/2008. Empresa: CHR LODGIG 294 
LTDA . Firmado em 22/07/2008. Empresa: BENEDITA DALARME HARA-ME . Firmado 295 
em 20/06/2008. Empresa: WRA FITNESS ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA. Firmado 296 
em 04/07/2008. Empresa: CENTRAL DE INTERCÂMBIO VIAGENS LTDA - CI.  Firmado 297 
em 23/07/2008. Empresa: ASSOCIAÇÃO CAMINHANDO JUNTOS . Firmado em 298 
04/07/2008. Empresa: NYCOMED PHARMA . Firmado em 23/06/2008. Empresa: 299 
TURNET VIAGENS E TURISMO LTDA . Firmado em 23/07/2008. Empresa: REDECARD 300 
S/A. Firmado em 29/07/2008. Empresa: DGM TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA . 301 
Firmado em 29/07/2008. Empresa: DOM SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA . 302 
Firmado em 01/08/2008. Empresa: ONG EDUCALÊ – APRENDIZ DO SABER . Firmado 303 
em 18/07/2008.Empresa: FASI – FORMAÇÃO E ASSESSORIA EM SISTEMAS 304 
INFORMÁTICA LTDA . Firmado em 11/08/2008. Empresa: FUNDAÇÃO PARA O 305 
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA -FDTE . Firmado em 306 
05/08/2008. C) Termos de Compromisso de Estágios diversos. Foram referendados 307 
os Termos de Compromisso de Estágio dos seguintes alunos: Camila do Nascimento – 308 
parecer favorável em 13/05/2008. Patrícia Pereira Rocha – parecer favorável em 309 
13/05/2008. Francisca Elisângela de Sousa Lima – parecer favorável em 13/05/2008. 310 
Aline Daniele da Silva Santiago – parecer contrário em 13/06/2008. Regiane de Souza 311 
Araújo – parecer favorável em 14/07/2008 (Caso de Excepcionalidade). Nada mais 312 
havendo a ser tratado, a Profª Valéria agradeceu a presença de todos e encerrou a 313 
reunião às 17h20, da qual eu, Ernandes Pereira Silva, _______________________, 314 
lavrei a presente ata, que será submetida à apreciação e assinatura dos senhores 315 
membros da Comissão, presentes à reunião em que esta for apreciada e aprovada. 316 


