
 

 

Memorando nº. 001/2010/CG/EACH – Circular   
 São Paulo, 26 de janeiro de 2010. 

 
Prezado(a) Senhor(a),  
 

De ordem da Profa. Dra. Maria Cristina Motta de Toledo, convoco Vossa Senhoria para a 43ª reunião 
ordinária da Comissão de Graduação da EACH , a realizar-se no dia 28.01.2010, às 14h, na sala de 
reuniões da Diretoria - prédio da Administração/Bib lioteca . 

 

PARTE I – EXPEDIENTE 

1. Apreciação da ata da 42ª reunião ordinária da Co missão de Graduação, realizada em 03.12.2009. 

2. Comunicações. 

3. Palavra aos membros. 
 

PARTE II - ORDEM DO DIA 
 

1.  ATRIBUIÇÃO DIDÁTICA 1º SEM/ 2010 
  - Análise da situação atual em cada curso e no Ciclo Básico e encaminhamentos necessários. 
 

2.  - CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA CG 2010 
  Análise da proposta de calendário das reuniões. (anexo I)  
 

3.  SEMANA DE RECEPÇÃO AOS CALOUROS 2010 
  - Análise da programação da Semana de Recepção aos Calouros 2010 para envio à Pró-G. (anexo II) 
  - Decisão sobre a suspensão das aulas para todos os alunos ou somente os do segundo ano. 
 

4.  SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO PARA ATIVIDADES DIDÁTICAS (v iagens didáticas)  
  - Análise das solicitações enviadas pelos cursos. 
 

5.  ESTÁGIOS 
  - Indicação de novo coordenador de estágios, tendo em vista a saída da profa. Claudia Moreira dos 

Santos como membro da CG. 
  - Proposta de convênio entre a EACH e UNIFESP. 
 

6.  PROINT. 
  - Análise das sugestões para elaboração do edital a ser publicado em 2010 e encaminhamentos 

necessários. (anexo III) 
  - Ciência dos relatórios das alunas Pauline Pontes Penas, Maria Carolina Beltran Cavine Ribeiro, 

Bárbara Maria Gama Guimarães, Lais Kohan, Fabiana Hiromi Miyada, Adriana Yumie Sato Duarte, 
Marília Josiane Jucá da Costa que participaram, com auxílio do PROINT, do II Seminário Internacional 
em Ciências Industriales y Ambientales, realizado em novembro/ 2009 em Pisco - Peru. 

 

7. REESTRUTURAÇÃO DO GAP DA EACH. 
 - Análise da proposta das atribuições e normas de funcionamento, com base nas normas superiores, e 

indicação de coordenador e suplente (anexo IV) . 
 - Providências para início formal das atividades do GAP da EACH. Autorização de participação de 

membro do GAP – EACH (coordenador ou suplente) nas reuniões da CG. 
 

8.  CRITÉRIOS PARA PROCESSOS DE TRANSFERÊNCIA INTER NA ENTRE CURSOS E DE 
INGRESSO DE CANDIDATOS GRADUADOS. 

  - Proposta de deliberação contendo os critérios já aprovados pela CG. (anexo V)  
 

9.  DELIBERAÇÃO SOBRE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA – A RTIGO 76 DO RG DA USP 
  - Proposta de deliberação sobre o cancelamento de matrícula dos alunos, ingressantes a partir do ano 

de 2008, que não obtiveram aprovação em pelo menos vinte por cento dos créditos em que se 
matricularam. (anexo VI)  

 

10.  NOVAS SOLICITAÇÕES DE CONTRATAÇÃO DE DOCENTES PARA A EACH/USP  
 - Análise das propostas de editais elaborados pelos cursos. 
 

11. DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DA EACH PARA VESTIBULANDO S (FEIRAS DE PROFISSÕES). 
- Análise do relatório encaminhado pelo Grupo de Trabalho. (anexo VII)  

 

12.  AVALIAÇÃO DE CURSOS NA EACH. 
  - Detalhamento do processo e definição de cronograma para 2010. 



 

 

13. VÍNCULO DOS PROFESSORES DA ÁREA DE ARTES DA EAC H 
  - Análise e definição, a pedido do sr. Diretor da EACH, Prof. Dr. Dante De Rose Júnior, sobre o vínculo 

dos professores da área de Artes da EACH. 
 

14. PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE CURSO 
  - Análise dos pareceres dos professores Américo Pellegrini Filho e Luiz Gonzaga Godói Trigo sobre a 

criação do Curso de Produção e Crítica da Cultura. 
 

15.  REQUERIMENTOS DIVERSOS. 
 

Solicitação de reativação de matrícula (com parecer favorável) 
  - Camila Pereira dos Santos, aluna do Curso de Marketing. 
 

   Solicitação de reativação de matrícula (aluno não compareceu à entrevista) 
  - André de Campos Quaggio, aluno do Curso de Lazer e Turismo. 
 

Recurso contra indeferimento de solicitação de matrícula em disciplina (com parecer favorável) 
  - Paulo Ferreira Batista, aluno do Curso de Gestão de Políticas Públicas, disciplina ACH3511 – 

Introdução ao Estudo da Política I. 
  - Nataly Sayuri Tsuda, aluna do Curso de Sistemas de Informação, disciplina ACH2024 – Algoritmos e 

Estruturas de Dados II. 
 

Recurso contra indeferimento de solicitação de aproveitamento de estudos (com parecer favorável) 
  - Taiana B. de M. Oliveira, aluna do Curso de Lazer e Turismo, disc. ACH1517 – Transportes Turísticos. 
 

Recurso contra indeferimento de solicitação de trancamento total de matrícula (com parecer contrário) 
  Sebastião Gonçalves da Paixão, aluno do Curso de Gestão Ambiental. 
 

  Participação em Programa de Intercâmbio (com parecer favorável) 
  - Maria Paulini Machado, aluna do Curso de Gestão de Políticas Públicas, deseja participar do Programa 

de Mobilidade de Intercâmbio de Graduação, através da Universidad de Santiago de Compostela - 
Espanha, no período de fevereiro a junho/ 2010. 

  - Júlia T. Salmazo, aluna do Curso de Marketing, deseja participar do Programa de Mobilidade de 
Intercâmbio de Graduação, através da Université Paris 8 - França, no período de fev. a junho/ 2010. 

  - Caio Raphael Vanoni Forcinitti, aluno do Curso de Têxtil e Moda, deseja participar do Programa de 
Mobilidade de Intercâmbio de Graduação, através da Universidade do Minho - Potugal, no período de 
fevereiro a Julho/ 2010. 

 

  Solicitações de alunos estrangeiros p/ cursar disciplinas da EACH – intercâmbio (com parecer favorável) 
- Karina Renata Flores Hidalgo, aluna da Universidad Católica de Valparaiso – Chile, solicita cursar 
disciplinas do Curso de Ciências da Atividade Física. 
- Nelly Vaittiare Hucke Contreras, aluna da Universidad de Santiago do Chile - Chile, solicita cursar 
disciplinas dos cursos de Gestão de Políticas Públicas. 
- Angélica Patrícia Fonseca Pacheco, aluna da Universidad Colégio Mayor de Nuestra Señora Del 
Rosário – Colômbia, solicita cursar disciplinas do Curso de Gestão de Políticas Públicas. 
- Francesca Dell’Olio, aluna da Università Degli Studi di Padova – Itália, deseja cursar disciplinas do 
Curso de Gestão de Políticas Públicas. 
- Lizeth Daniela Cárdenas Cárdenas, aluna da Universidad Nacional de Colombia – Colômbia, deseja 
cursar disciplinas do Curso de Têxtil e Moda. 
- Inês Luís Dias, aluna da Universidade de Beira Interior – Portugal, deseja cursar disciplinas do Curso 
de Têxtil e Moda e do Ciclo Básico. 
- Lúcia Isabel Diogo de Sousa Bilau, aluna da Universidade de Beira Interior – Portugal, deseja cursar 
disciplinas do Curso de Têxtil e Moda e do Ciclo Básico. 

 

16.  ASSUNTOS PARA REFERENDAR. 
 - Termos de Convênios de Estágios e pareceres de mérito referentes a estágios na USP. (anexo VIII)  

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

 
Atenciosamente, 

 
 
 

Ernandes Pereira Silva 
Chefe do Serviço de Graduação 



 

 

ANEXO I 
 

PROPOSTA DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2010 
 
 

5ªs. FEIRAS - 14H (semana anterior às reuniões do C oG) 
 
 

 
MÊS DATA 

Fevereiro 11 

Março 11 

Abril 08 

Maio 13 

Junho 10 

Julho -- 

Agosto 12 

Setembro 02 

Outubro 14 

Novembro 11 

Dezembro 02 

  



 

 

ANEXO II 
 

PROPOSTA DE PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE RECEPÇÃO AOS CALOUROS 2010 
 

22.02.2010 - 2a feira 
8h – Apresentação institucional/ Ciclo Básico 
9h30 - Atividades dos cursos 
14h - Apresentação institucional/ Ciclo Básico 
15h30 – Atividades dos cursos 
19h – Apresentação institucional/ Ciclo Básico 
20h30 - Atividades dos cursos 
 
23.02.2010 - 3ª feira 
8h – Apresentação Diretor/ aula magna inaugural 
10h – Apresentação sobre vida acadêmica, COSEAS e movimento estudantil 
11h - Interbixos 
14h - Apresentação Diretor/ aula magna inaugural 
16h – Apresentação sobre vida acadêmica, COSEAS e movimento estudantil 
17h – Interbixos 
20h – Apresentação Diretor/ aula magna inaugural 
22h – Apresentação sobre vida acadêmica, COSEAS e movimento estudantil 
 
24.02.2010 – 4ª feira 
 
Calourada Unificada – Cidade Universitária (Butantã) 
 
25.02.2010 – 5ª feira 
10h- Palestras (divulgação cultural e extensão/ USP Recicla/ Nasce/ Grupo de Convivência/ Grupos de 
Extensão) 
11h – Oficinas/ cinema com pipoca 
14h – Palestras (divulgação cultural e extensão/ USP Recicla/ Nasce/ Grupo de Convivência/ Grupos de 
Extensão) 
15h – Apresentações institucionais 
16h – EACHopada 
17h – Teatro do improviso 
19h – Palestras (divulgação cultural e extensão/ USP Recicla/ Nasce/ Grupo de Convivência/ Grupos de 
Extensão) 
20h - Oficinas/ cinema com pipoca 
 
26.02.2010 - 6a feira 
 
Atividades dos Cursos 
 
 

 



 

 

ANEXO III 
 
Sugestões para o edital para solicitação de recursos para o Programa de Apoio à Internacionalização da 
Graduação – Pró-Int 
 

1. As solicitações de recursos para o Pró-Int na Escola de artes, Ciências e Humanidades da USP para 
apoiar a participação de estudantes de graduação dessa Unidade em eventos ou atividades a serem 
desenvolvidas em instituições no exterior no 1º semestre de 2010 deverão ser encaminhadas para a 
Secretaria de Graduação no período de 9 de novembro até 30 de novembro de 2009. As solicitações 
serão avaliadas pela Comissão de Graduação e os resultados serão divulgados a partir de 17 de 
dezembro de 2009. 

2. Para avaliação da solicitação de recursos, o interessado deverá encaminhar os seguintes 
documentos: 

a. Documento com a descrição e programação das atividades a serem desenvolvidas no 
evento, indicando vínculo da proposta com o projeto de pesquisa do orientador ou sua 
pertinência ao projeto formativo do curso 

b. Parecer do orientador ou de docente responsável da disciplina vinculada sobre a 
participação do aluno em evento no exterior 

c. Carta de submissão de trabalho ou projeto no evento a ser realizado exterior 
d. Cópia do trabalho submetido ao evento 
e. Carta de aceitação da instituição organizadora do evento (pode ser entregue depois) 

3. Os critérios de avaliação da solicitação estarão baseados no 
a. Parecer sobre o mérito acadêmico do(a) aluno(a), por meio da análise do histórico escolar; 
b. Parecer sobre inserção da proposta no projeto de internacionalização da Unidade 
c. Parecer da viabilidade da realização da despesa, realizado pela Assistência Financeira da 

EACH 
4. As solicitações aprovadas serão divididas em dois níveis de prioridade. 

a. No primeiro nível de prioridade 
i. apenas uma proposta por curso de graduação da EACH 
ii. eventos internacionais organizado por Sociedades Científicas internacionais 
iii. atividades realizadas em Universidades com convênio com a EACH e/ou USP 

b. No segundo nível, estarão todas as outras solicitações aprovadas. 
 

5. Para obtenção dos recursos o(a) aluno(a) deverá, no semestre de realização da proposta: 
a. Estar regularmente matriculado(a) no curso de graduação 
b. Apresentar comprovante de aceite da instituição no exterior e a programação do evento ou 

atividade. 
6. No retorno à Unidade, o estudante deverá apresentar à Comissão de Graduação breve relatório da 

atividade desenvolvida, anexando certificado de participação, e participar de evento organizado pela 
CG para internacionalização da graduação. 

7. A Comissão de Graduação será responsável pela indicação de pareceristas assim como a solução 
de duvidas e problemas relacionados a execução deste Edital. 

 
Outras sugestões de alguns cursos: 
 
Gerontologia 
 
Inclusão de um item no item 3 critérios de avaliação da solicitação: avaliação do mérito científico do trabalho 
proposto. Também preocupa a pequena janela de oportunidade para inscrições a cada semestre. 
 
Gestão Ambiental 
Havia sido problematizado na última reunião acerca do caso hipotético de um aluno não ser contemplado 
prioritariamente no período da análise regular. O problema ocorre quando, posteriormente, alunos atendidos 
acabam não utilizando o recurso, o qual se torna disponível para outros pedidos, mas que talvez não possa 
mais ser utilizado por aquele aluno que não foi classificado anteriormente. A questão é evitar que alunos 
façam reserva de recurso. Acredito que este caso seja fortuito e que talvez não seja adequado normatizá-lo, 
ficando para o momento da análise a atenção a estes casos específicos. 
 



 

 

ANEXO IV 

 

GRUPO DE APOIO PEDAGÓGICO DA ESCOLA DE ARTES, CIÊNC IAS E HUMANIDADES DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (GAP-EACH) 

 

Capítulo I 

DA FINALIDADE 

Artigo 1º - O Grupo de Apoio Pedagógico da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de 
São Paulo (GAP-EACH) foi criado pela Pró-Reitora de Graduação da Universidade de São Paulo, no uso de 
suas atribuições legais, tendo em vista as deliberações do Conselho de Graduação, em Sessões de 
15.04.2004 e 21.10.2004, bem como o disposto na Portaria Interna Pró-G no 04/2004, de 19.04.2004, 
sessão de 15.04.2004. 

Artigo 2º - O Grupo de Apoio Pedagógico da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de 
São Paulo (GAP-EACH) tem como finalidade dar subsídios para que a Comissão de Graduação (CG) e os 
docentes desta Unidade possam renovar e aprofundar conhecimentos necessários ao aprimoramento da 
prática pedagógica, mediante a realização das seguintes atividades:  

I – Estudos contínuos sobre temas relacionados ao ensino-aprendizagem, tais como alterações curriculares, 
novas práticas pedagógicas, ações de tutoria, políticas de estágio, reformulações e avaliações de Projetos 
Pedagógicos, entre outras solicitações da CG, relacionadas ao ensino de Graduação;  

II – cursos, seminários e workshops, com a presença de especialistas convidados, sobre os assuntos 
referidos no inciso I;  

III – pesquisas relacionadas às atividades pedagógicas que forneçam subsídios para aprimoramento da 
qualidade no ensino da graduação;  

IV – incentivo à troca de experiências entre os docentes da Unidade sobre os assuntos pertinentes à prática 
pedagógica no ensino de graduação.  

Capítulo II 

DA COMPOSIÇÃO  

Artigo 3º - O GAP-EACH é constituído por: 

I – onze docentes da EACH, sendo 1 representante de cada curso da Escola, inclusive o Ciclo Básico – CB,  
indicados juntamente com seus respectivos suplentes pelas respectivas Comissões de Curso (CoC), e dois 
docentes indicados pela Comissão de Graduação (CG), também indicados com seus respectivos suplentes; 
II – três representantes discentes da graduação e respectivo suplente, Indicados pelo Centro Acadêmico da 
Unidade;  

Parágrafo 1º - Poderá também integrar o GAP-EACH um representante discente da Pós- Graduação, desde 
que vinculado ao programa PAE como participante mediante solicitação formal encaminhada ao 
Coordenador do GAP-EACH.  

Parágrafo 2º - O GAP-EACH elegerá o(a) Coordenador(a) e respectivo suplente dentre seus membros, com 
mandatos de dois anos, permitidas duas reconduções.  

Parágrafo 3º - Os mandatos dos demais membros será de três anos para docentes, um ano para alunos de 
Graduação e Pós-Graduação, permitidas duas reconduções.  

Parágrafo 4º - A representação docente será renovada anualmente pelo terço.  

Parágrafo 5º - Terão direito a voto  os membros titulares e, na sua ausência, o membro suplente. 

 

Capítulo III 

DO FUNCIONAMENTO 

Artigo 4º - O GAP-EACH reunir-se-á ordinariamente conforme cronograma e plano de trabalho definido 
anualmente e submetido à apreciação da Comissão de Graduação (CG).  



 

 

Parágrafo 1º - O calendário de reuniões ordinárias é determinado no início de cada ano pelo próprio GAP-
EACH.  

Parágrafo 2º - Por motivo justo, a critério do(a) Coordenador(a) ou, na ausência deste, de seu suplente, as 
reuniões ordinárias podem ser canceladas.  

Artigo 5º - O GAP-EACH pode reunir-se com a presença de pelo menos quatro membros.  

Artigo 6º - As reuniões do GAP-EACH são dirigidas pelo Coordenador (a) e, na sua ausência,  

pelo seu suplente.  

Artigo 7º - A pauta das reuniões ordinárias é encaminhada pelo Coordenador(a) aos membros com 
antecedência mínima de 48 horas.  

Artigo 8º - A ausência dos membros às reuniões deve ser justificada ao Coordenador(a).  

Parágrafo único – O membro que, no período de um ano, ausentar-se de três reuniões  consecutivas, 
ordinárias ou não, ou seis reuniões intercaladas, ordinárias ou não, sem justificativa, é desligado do GAP-
EACH e seu suplente automaticamente assume o posto em seu lugar.  

Artigo 9º - As atas das reuniões são elaboradas por um(a) secretário(a) designado pela CG.  

Capítulo IV 

DA COMPETÊNCIA 

Artigo 10º - No cumprimento das suas prerrogativas regulamentares cabe ao (à) Coordenador(a) do GAP-
EACH, ou no seu impedimento, pelo seu suplente:  

I – Convocar e presidir as reuniões do GAP-EACH e organizar suas respectivas pautas;  

II – Coordenar os trabalhos do GAP-EACH;  

III – Apresentar à CG as atividades a serem desenvolvidas pelo GAP-EACH, bem como elaborar e 
encaminhar a esse Colegiado o relatório anual de atividades para apreciação;  

IV – representar o GAP-EACH junto a órgãos e instâncias administrativas da USP, ou fora dela, sempre que 
solicitado ou recomendado pelo GAP-EACH ou pela CG.  

Artigo 11º - Cabe aos membros:  

I –trazer ao conhecimento do GAP-EACH sugestões e proposta a serem desenvolvidas;  

II – manter seus pares informados dos trabalhos, propostas e decisões do GAP-EACH;  

III – comparecer às reuniões.  

Artigo 12º - Os casos omissos neste Regulamento serão decididos pela Comissão de Graduação da EACH, 
salvo expressa competência de outro órgão deliberativo.  

Capítulo V 

Disposições Transitórias  

Artigo 1º - Para composição inicial do GAP-EACH, são mantidos os integrantes indicados pela Comissão de 
Graduação (CG) com mandatos de um ano.  

Parágrafo Único – Na primeira reunião com os representantes indicados pelas CoC´s  à CG, serão definidos 
dois representantes que terão mandatos de um (1) ano e outros dois representantes com mandatos de dois 
(2) anos a fim de garantir a renovação pelo terço. 

 
 

Proposta de Plano de Trabalho do GAP – EACH 
 
 
- Características dos GAP’s na Universidade de São Paulo 

- Instituídos pela Pró-Reitoria de Graduação, por meio da Portaria Interna Pró-G 04/2004, com o 
objetivo de apoiar e promover aprimoramento docente na graduação. 

- Política de valorização acadêmica do ensino. 
 



 

 

 
- A implementação do GAP na EACH 

• Projeto pedagógico da Escola – aspectos diferenciadores: 
o Escola nova, em fase de implementação. 
o Proposta inovadora sob o ponto de vista dos objetivos de: formação (humanista, 

abrangente); das áreas/cursos (novos campos de formação); introdução de estratégias 
pedagógicas diferenciadas (Ciclo Básico, disciplinas gerais, turmas heterogêneas, 
Resolução de Problemas) 

o Corpo docente composto, em boa parte, por recém-doutores, vários em suas primeiras 
experiências de docência na graduação; diversidade de áreas de formação e interesses de 
pesquisa; 

o Diversidade de áreas e campos de formação, implicando reflexões sobre propostas 
curriculares, campos de estágio e frentes de pesquisa e extensão; 

o Estrutura organizacional não departamental da Escola, que favorece o trânsito mais 
constante entre áreas/cursos. 

o Implementação e gestão de espaços destinados à convivência, como – lounges -  para 
encontro e descanso de discentes e docentes, visando a qualidade de vida. 

 
- Objetivos do GAP: 
 

• Fomentar o debate acerca das questões pedagógicas e dos objetivos da graduação; 
• Incentivar e promover grupos e projetos de pesquisa sobre questões educacionais; 
• Acolher demandas pedagógicas de docentes, alunos e comunidade em geral; 
• Promover a difusão, reflexão e aprimoramento do ensino na graduação. 
• Promover eventos, seminários e outras atividades de formação continuada para a docência 

universitária 
 
A proposta de atuação do GAP, dadas essas características, deverá privilegiar dois grandes eixos de 
atuação: 
 
I – Apoio, formação docente e produção pedagógica : 
 
Nesse eixo deverão ser priorizadas as atividades diretamente relacionadas à constituição de suporte e 
fortalecimento da formação pedagógica para a graduação, destacando a sistematização das experiências 
desenvolvidas e acumuladas pela Escola; e a diversidade de metodologias inovadoras participativas que 
acontecem no cotidiano acadêmico da EACH. 
Para tanto, pretende-se desenvolver ações distintas que, articuladas, promovam o incremento do trabalho 
docente: 

- Divulgação de textos e materiais pedagógicos de apoio à atividade docente: 
o Por meio da criação de um portal digital, disponibilizar para o corpo docente da Escola  

textos relacionados ao exercício da docência, à pedagogia universitária, entre outros temas 
que promovam a formação e a reflexão docente. Deverão ser disponibilizados, ainda, 
materiais de apoio pedagógico como textos para utilização em aula, vídeos e outras mídias 
de interesse coletivo. 

o Criação de um fórum para incentivo ao compartilhamento de experiências pedagógicas bem 
sucedidas; 

o Criação de espaço virtual para compartilhamento de dúvidas sobre condução de atividades 
pedagógicas 

o Divulgação de eventos, seminários e congressos na área de Educação e docência. 
- Sistematização do trabalho pedagógico da EACH:  

o prevê a organização dos registros de atividades acadêmicas curriculares e extra curriculares 
desenvolvidas pelos docentes da Escola, com vistas a divulgar as experiências bem 
sucedidas, bem como a concentrar os dados resultantes das disciplinas oferecidas 
semestralmente, de modo a favorecer a reflexão, análise e produção de conhecimento 
acerca do trabalho desenvolvido. 

- Incentivo à pesquisa sobre o ensino superior na EACH: 
o prevê o incentivo ao corpo docente da Escola, bem como, em breve, aos alunos 

ingressantes nos programas de Pós-Graduação, para o desenvolvimento de pesquisa sobre 
o ensino superior, abordando diferentes dimensões como o cotidiano pedagógico da 



 

 

graduação, suas singularidades, estratégias educacionais e estruturas curriculares, podendo 
vir a configurar diferentes campos de investigação: 
• Sobre metodologias de ensino:  

o práticas pedagógicas inovadoras 
o análise de experiências (disciplinas básicas, equipes de professores 

responsáveis por uma única disciplina, percursos de elaboração/avaliação de 
programas) 

 
• Sobre a Formação Humana:   

o dimensão relacional (aluno/aluno; aluno-professor; funcionários, comunidade 
externa) 

o  Projetos e ações extensionistas (ações voltadas para a comunidade externa) 
o Transversalidade/currículo 
o Cotidiano escolar 

 
• Estrutura e funcionamento de cursos:  

o integração de áreas, conteúdos, interdisciplinaridade; 
o experiências pedagógicas de interdisciplinaridade; 
o metodologias participativas e integradoras; 
o potencial formativo das visitas técnicas 

 
- Formação continuada: 

o Prevê a criação de uma agenda permanente de eventos de formação docente que 
favoreçam a integração do corpo docente da Escola, o reconhecimento dos potenciais de 
articulação de áreas de conhecimento e surgimento de propostas e projetos de pesquisa.  

o Os eventos de formação deverão se alternar bimestralmente entre eventos de menor monta, 
com período de duração de um dia e com tópicos específicos de formação,realizados na 
própria Escola; e outros de caráter intensivo, com duração de dois dias, de conteúdo 
temático e institucional, que deverão ser realizados externamente, em locais apropriados 
para favorecer a integração, fortalecimento do trabalho coletivo e articulação de diversos 
temas de trabalho acadêmico da Escola. 

 
- Valorização das atividades de ensino: 

o Valorização acadêmica das atividades de ensino. 
o Valorização diferenciada do trabalho docente desenvolvido através das metodologias ativas 

de aprendizagem, com ênfase na  aprendizagem baseada em problemas. 
o Favorecer a discussão e a reflexão junto aos docentes e discentes sobre objetivos e formas 

de implementar a extensão. 
 
II – Relações pedagógicas : 
 
Articulando-se e complementando as ações previstas no Eixo I, as atividades previstas no Eixo II deverão 
priorizar a dimensão relacional do trabalho acadêmico-pedagógico desenvolvido pela Escola, considerando a 
singularidade dos perfis discente, docente e de servidores, de modo a garantir a ampla integração dos 
diferentes grupos, com vistas à valorização da diversidade e promoção de relações democráticas e 
participativas. 
Nesse sentido, as atividades deverão observar aspectos que reconheçam a diversidade e especificidade das 
demandas de relacionamento, que favoreçam a permanência estudantil e combatam a evasão escolar. 
 

-  Articulação entre instâncias institucionais: 
o Prevê o trabalho em parceria com o Grupo de Convivência e outros projetos de extensão 

que tenham por objetivo central a promoção de atividades de incremento ou promoção das 
relações pedagógicas, além de parcerias com o Coseas, o Serviço de Saúde, o Serviço de 
Graduação (entre outras). O trabalho articulado desses diferentes órgãos deverá fazer 
convergir os esforços para identificação, caracterização e formas de atuação de 
vulnerabilidade de servidores docentes, não docentes e corpo discente. 

o Formação de um grupo permanente de tutoria acadêmica: deverá ser constituído 
semestral(ou anual?)mente por docentes voluntários que se disponham a constituir um 
grupo de referência que, por esquema de plantões e outros critérios a serem definidos, 
acompanhem diretamente grupos de alunos (prioritariamente ingressantes e os que estejam 



 

 

em risco de jubilamento), para aconselhamento, orientação pedagógica e eventuais 
encaminhamentos que possam reverter o quadro de vulnerabilidade identificado. 
Os professores deverão se inscrever voluntariamente no grupo de tutoria, assumindo 
mandato de um (semestre/ano), ao longo do qual participará de reuniões com o grupo 
docente e oferecerá plantões semanais para acolhimento das demandas estudantis. A 
participação no grupo será registrada formalmente e, ao final do período, será emitido um 
certificado para o docente. 
Poderão, ainda, inscreverem-se alunos dos diferentes cursos para apoio às atividades de 
tutoria. 

 



 

 

ANEXO V 
 

D E L I B E R A Ç Ã O  C G / 0 1 4 / 2 0 0 9  ( m i n u t a )  
 
 
 
Assunto: Critérios para Processos de Transferência Interna (entre cursos de graduação) e de 

Ingresso de Candidatos Graduados 

 
 
 
A Comissão de Graduação, em sua xxx reunião de xxx de xxx de 2009, deliberou que os critérios, a serem 

utilizados por todos os Cursos da EACH, a partir do 1º semestre/ 2010, para os Processos de Transferência 

Interna (entre cursos de Graduação) e de Ingresso de Candidatos Graduados serão os seguintes: 

• Prova específica eliminatória com duração de 2 (duas) horas e nota mínima para aprovação 5,0 

(cinco) - peso 6; 

• Análise do histórico escolar e do curriculum vitae do candidato e entrevista, com nota mínima para 

aprovação 5,0 (cinco) – peso 4. 

 

 

Comissão de Graduação da EACH, xxx de xxxx de 2009. 

 
 
 
 

Profª Drª Maria Cristina Motta de Toledo 
Presidente da Comissão de Graduação 

 



 

 

ANEXO VI 
 

D E L I B E R A Ç Ã O  C G / 0 1 5 / 2 0 0 9  ( m i n u t a )  
 
 
 
Assunto: Alunos que não obtiveram aprovação em pelo  menos vinte por cento dos créditos em 

que se matriculou nos dois semestres anteriores 

 
 
 
A Comissão de Graduação, em sua xxx reunião de xxx de xxx de 2009, deliberou que os alunos, 

ingressantes a partir do ano de 2008, que não obtiverem aprovação em pelo menos vinte por cento dos 

créditos em que se matricularam nos dois semestres anteriores terão sua matrícula cancelada com 

fundamento no Parágrafo 1º do Artigo 2º da Resolução 5434, de 05 de março de 2008, que altera dispositivo 

do Artigo 76 do Regimento Geral da USP. 

 

Fica mantida a deliberação CG/006/2007 para os alunos ingressantes anteriormente ao ano de 2008. 

 

Os pedidos de reativação de matrícula serão analisados pela Comissão de Graduação, conforme a 

Deliberação CG/005/2007. 

 

Comissão de Graduação da EACH, xxx de xxxx de 2009. 

 
 
 
 

Profª Drª Maria Cristina Motta de Toledo 
Presidente da Comissão de Graduação 

 



 

 

ANEXO VII 
 

RELATÓRIO SÍNTESE DAS RECOMENDAÇÕES DO GRUPO DE TRA BALHO – “FEIRAS DE 
PROFISSÕES” 

 
Conforme deliberação ocorrida na reunião da CG de 8/10/2009, foi constituído um Grupo de Trabalho para 
estudar a situação da EACH nas denominadas “Feiras de Profissões”. Tais eventos têm sido realizados por 
empresas particulares em escolas que previamente seleciona e nas quais aflui grande número de IES que 
desejam divulgar seus cursos. O GT é integrado pelos Professores José Renato, Evandro e Renato (Seixas).  
 
O GT realizou sua primeira reunião em 19/10/2009 e fixou alguns princípios e ações que entendeu 
fundamentais para que a EACH seja melhor sucedida nos aludidos eventos dirigidos aos estudantes 
vestibulandos. A síntese dos trabalhos do GT é apresentada a seguir. 
 
1º) Aproveitar de modo organizado e melhor planejado o site e os materiais audiovisuais e gráficos já 
existentes sobre a EACH e sobre a USP como um todo. 
 
2º) Aprimorar o site da EACH, planejar e desenvolver novos materiais audiovisuais sobre a EACH e sobre a 
USP como um todo, enfatizando:  
 

a) as vantagens comparativas da EACH em relação a outras IES concorrentes; e  
 
b) o fato de que o aluno, ao ingressar na EACH, passa a ter à sua disposição todas as vantagens e 
infraestrutura da USP como um todo. 

 
3º) Adotar conduta proativa da EACH, no sentido de ela mesma identificar e selecionar escolas públicas e 
privadas em que desejar fazer suas apresentações, ao invés de manter-se em postura passiva de ser 
convidada, por empresas organizadoras de eventos do tipo “feira de profissões”, para se apresentar em 
escolas em que afluem outras IES com mais recursos econômicos. Nesses eventos, tem sido comum que os 
stands das IES concorrentes sejam amplos e muito bem estruturados em comparação com os espaços mais 
restritos reservados à EACH. Por exemplo: enquanto instituições como Mauá e FEI levam protótipos de 
máquinas, robôs, automóveis, a EACH não tem a mesma condição para montar, digamos, um laboratório ou 
oficina têxtil. Nessas circunstâncias, as IES concorrentes passam a ter mais visibilidade e atratividade que a 
EACH. Os estudantes, em grande parte, saem dessas feiras sem plena consciência da infraestrutura global 
da USP e das imensas possibilidades que nossa instituição lhes oferece. Parece que o que realmente fica 
para muitos estudantes como únicas vantagens comparativas da USP são os fatos de ser gratuita e de ter 
tradição. Alguns estudantes consideram que é preferível pagar pelos cursos oferecidos em IES particulares 
porque estas “oferecem melhor” estrutura que a USP. 
 
4º) Formar um núcleo permanente de Professores e Funcionários da EACH envolvidos com o planejamento 
e desenvolvimento de estratégias de marketing e de comunicação integrada para divulgar a existência, 
objetivos e características da EACH. Tal grupo deverá se ocupar principalmente: 
 

a) com as tarefas de revisão e de atualização do site da EACH; 
 
b) com a produção de novos materiais audiovisuais e gráficos sobre a EACH e sobre a USP; 
 
c) com o treinamento de professores, alunos e funcionários envolvidos no projeto, para que sempre 
tenham informações suficientes e completas, bem como atitudes coerentes durante os eventos em 
que a EACH se apresentará para os estudantes vestibulandos; 
 
d) selecionar escolas públicas e privadas nas quais a EACH se apresentará aos estudantes 
vestibulandos; 
 
e) planejar e organizar calendário de apresentações da EACH nas escolas públicas e privadas 
selecionadas; 
 
f) planejar e organizar escalas de rodízios de professores e de alunos (voluntários ou convocados) 
para as apresentações da EACH nas escolas públicas e privadas selecionadas. 



 

 

ANEXO VIII 
 

ASSUNTOS PARA REFERENDAR - ESTÁGIOS 
 
Termos de Convênio: 
 
– Empresa: ESCOLA DO CORPO. Firmado em 09/10/2009. 
– Empresa: ABEM – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCLEROSE MÚLTIPL A. Firmado em 10/12/2009. 
– Empresa: FERNANDEZ MERA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS SC LTDA . Firmado em 27/11/2009. 
– Empresa: AMBP – PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA . Firmado em 27/11/2009. 
– Empresa: GRI – GERENCIAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS LTDA. Firmado em 07/01/2010. 
– Empresa: CATERPILLAR BRASIL SERVIÇOS SC LTDA. Firmado em 11/01/2010. 
– Empresa: VRG LINHAS AÉREAS S.A. Firmado em 03/12/2009. 
– Empresa: NAVEGA VIAGENS E TURISMO LTDA. Firmado em 07/01/2010. 
– Empresa: GRF ASSESSORIA CONTÁBIL Firmado em 19/01/2010 
– Empresa: SLR – SISTEMA LOGISTICO PARA REPRESENTAÇÕES LTDA. Firmado em 13/01/2010. 
– Empresa: ABLESYSTEM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO EM INFORMÁ TICA LTDA. Firmado 

em 18/12//2009. 
– Empresa: BRASTURINEST INVESTIMENTO TURÍSTICO S/A. Firmado em 15/10/2009. 
– Empresa: CONDOMINIO EDIFICIO IBIRAPUERA PLAZA REVOLUTION FLA T. Firmado em 

02/02/2010. 
– Empresa: INSPIRA CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA. Firmado em 04/12/2009. 
– Empresa: OFFICENET COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A. Firmado em 

04/01/2010. 
– Empresa: ALCOA ALUMINIO S/A   (CNPJ 23.637.697/0001-01) Firmado em 06/01/2010. 
– Empresa: ALCOA ALUMINIO S/A   (CNPJ 23.637.697/0135-13) Firmado em 06/01/2010. 
– Empresa: ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA. Firmado em 05/01/2010. 
– Empresa: LOJAS AMERICANAS S.A.  Firmado em 26/01/2010.  
– Empresa: A! BODY TECH PARTICIPAÇÕES S.A.  (CNPJ- 07.737.623/0013-24) Firmado em 08/01/2010. 
– Empresa: A! BODY TECH PARTICIPAÇÕES S.A.  (CNPJ- 07.737.623/0014-05) Firmado em 21/12/2009. 
– Empresa: ADIPPNE – ASSOCIAÇÃO EM DEFESA DA INCLUSÃO E DO PAR ADESPORTO DOS 

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.  Firmado em 17/12/2009. 
– Empresa: BANCO ABC BRASIL S.A.  Firmado em 16/12/2009. 
– Empresa: UNILEVER BRASIL ALIMENTOS LTDA . Firmado em 07/12/2009. 
– Empresa: UNIVAL COMÉRCIO DE VÁVULAS E ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS  LTDA. Firmado em 

27/11/2009. 
– Empresa: RODA MUNDO.TUR.BR.  Firmado em 14/12/2009. 
– Empresa: FIEO – FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ENSINO PARA OSASCO. Firmado em 27/11/2009. 
– Empresa: TRANSAMÉRICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.  Firmado em 04/01/2010. 
– Empresa: TELVENT BRASIL S.A.  Firmado em 27/11/2009. 
– Empresa: BANCO ITAÚ BBA S.A.  Firmado em 16/01/2010. 
– Empresa: HOLCIM (BRASIL) S.A.  Firmado em 13/01/2010. 
– Empresa: NTT DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.  Firmado em 06/01/2010. 
– Empresa: AUTBANK PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.  Firmado em 14/01/2010. 
– Empresa: PORTUGAL TELECOM INOVAÇÃO  BRASIL LTDA.  Firmado em 11/01/2010. 
– Empresa: ENSR INTERNATIONAL BRASIL LTDA.  Firmado em 08/01/2010. 
 
Alunos estagiando nas Unidades da USP (pareceres de  mérito): 
Gustavo da Costa Meyer – (GA).  Estação Ciência. Aprovado ad referendum em 18/12/2009. 
 


