
Memorando nº. 027/2008/CG/EACH – Circular

São Paulo, 06 de outubro de 2008.

Prezado(a) Senhor(a), 

De ordem da  Profª. Drª. Maria Cristina Motta de Toledo, convoco Vossa Senhoria para a 29ª. reunião 
ordinária  da  Comissão de Graduação da EACH,  a  realizar-se no dia  08.10.2008,  às 14h,  na sala  de 
reuniões da Diretoria - prédio da Administração/Biblioteca. 

PARTE I – EXPEDIENTE
1.Apreciação  das  atas  das  reuniões   da  Comissão  de  Graduação  realizadas  em  09.04.2008(24°), 
07.05.2008(25°) e 11.06.2008 (26°).
2.Comunicações
3.Palavra aos membros

PARTE II - ORDEM DO DIA

I) DISCIPLINAS OPTATIVAS LIVRES
Cada Curso deverá  definir quais  disciplinas  poderão ser  aceitas como optativas livres em sua Estrutura 
Curricular.

II) INTERCÂMBIO DE ALUNOS DE GRADUAÇÃO
Dar ciência do intercâmbio realizado pela aluna do curso de Gestão Ambiental, Paola Rosa Ramos Louzada, 
no período de setembro de 2008 a abril de 2009

III) RESPONSÁVEIS PELOS LABORATÓRIOS DIDÁTICOS
Aprovação da lista de indicação de docentes responsáveis pelos laboratórios didáticos, para envio ao Diretor.

IV) CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU
Ciência e análise dos trabalhos da Comissão que foi designada para preparar as normas e procedimentos a 
serem adotados pela EACH para as cerimônias de Colação de Grau a partir do segundo semestre/ 2008 
(anexa minuta das normas).

V) PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA USP
Apresentação  das  partes  específicas  de  cada  curso  e  designação  de  grupo  de  membros  da  C.G  para 
consolidação e alimentação do sistema, a partir de 13 de outubro de 2008 até 4 de novembro de 2008.

VI) REGULAMENTAÇÃO - CONSELHOS PROFISSIONAIS DOS CURSOS DA EACH
Apresentação do levantamento e informações relacionadas a cada curso.



VII) REQUERIMENTOS DIVERSOS
-Recurso contra o indeferimento da solicitação de matrícula fora do prazo, apresentado por Bruno Freitas, 
aluno do curso de sistemas de Informação
- Recurso contra o indeferimento da solicitação de aproveitamento de estudos da disciplina  ACH3587 – 
Estatística II, apresentado por Silvio Cotrim, aluno do curso de Gestão de Políticas Públicas.
-Recurso contra o indeferimento da solicitação de matrícula na disciplina ACH4058 – Atividades Científico- 
Culturais 3, apresentado por Ricardo Tioei Itosu, aluno do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza.
- Recurso contra o indeferimento do pedido de aproveitamento de estudos, apresentado por Robson dos 
Santos Alves, aluno do curso de Lazer e Turismo. 
-Solicitação de trancamento total de matrícula com menos de 24 créditos cursados, apresentada pelo aluno 
Marcelo da Silva Gomes, aluno do curso de Gestão de Políticas Públicas.
-Recurso contra o indeferimento do pedido  de revisão de frequência na disciplina ACH4534  Macroeconomia, 
apresentado por Priscila Leonel Pereira, aluna do curso de Marketing.
-Recurso contra o indeferimento do pedido de revisão de frequência na disciplina ACH4534 - Macroeconomia, 
apresentado por Luis Paulo Paglioli Marcondes, aluno do curso de Marketing.
-Requerimento para a inclusão da disciplina EFE0476 – Teoria do Treinamento Esportivo, cursada no primeiro 
semestre de 2008, apresentado por Mário Corraini Júnior, aluno do curso de Ciências da Atividade Física.
-Solicitação para a inclusão da disciplina EAD0720 – Tópicos de Recursos Humanos 1, cursada no primeiro 
semestre de 2008, apresentado por Juliana Moreira Batista, aluna do curso de Marketing. 
-Solicitação para a inclusão da disciplina EDA0645 – Educação, Meio Ambiente e Sociedade, cursada no 
primeiro  semestre  de  2008,  apresentada  pela  aluna  Juliana  Belko  Barros,  aluna  do   curso  de  Gestão 
Ambiental.

VIII) ASSUNTOS PARA REFERENDAR
- Termos de Convênio e Compromisso diversos de estágios.
- Solicitação de auxílio Pró–Int para Ricardo Matheus, Manuella Maia Ribeiro e  Hugo  Frederico Costa, 
alunos do curso de Gestão de Políticas Públicas.

A documentação pertinente aos assuntos em pauta poderá ser consultada no Serviço de Graduação

Atenciosamente,

Ernandes Pereira Silva
Chefe do Serviço de Graduação


