
 

 

 
Memorando CG/EACH nº. 004/2010 – Circular   

 
São Paulo, 05  de abril de 2010. 

 
Prezado(a) Senhor(a),  
 

De ordem da Profa. Dra. Maria Cristina Motta de Toledo, convoco Vossa Senhoria para a 46ª reunião ordinária da 
Comissão de Graduação da EACH , a realizar-se no dia 08.04.2010, às 13h, na nova sala de reuniões da Di retoria 
(antigo setor de atendimento aos alunos) - prédio d a Administração/Biblioteca . 

 

 

PARTE I – EXPEDIENTE 

1. Comunicações. 

  
2. Palavra aos membros. 

 

PARTE II - ORDEM DO DIA 
 

1.  ALTERAÇÕES DE ESTRUTURA CURRICULAR PARA 2011. 
Propostas de alterações na Estrutura Curricular para 2011 dos Cursos da EACH. 

 
2.  UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO PROGRAMA PRO-INT 
  Comunicação sobre a análise dos pedidos e definição de possível repartição semestral. (Anexo I)  
 
3.  UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO PROGRAMA PRO-EVE 
  Programa de Apoio à Realização e Participação em Eventos Voltados a Graduação. Definição dos valores por curso e 

Ciclo Básico. (Anexo II)  
 
4.  UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO PROGRAMA PRO-LAB 
  Programa de Reequipamento de Laboratórios Didáticos – Nomear comissão de professores para levantamento das 

necessidades e elaboração da proposta a ser analisada pela CG. (Anexo III)  
 
5.  SEMINÁRIO INTERNO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

Definição de datas e procedimentos (espaço, normas e definição sobre proposta de possível liberação das aulas). 
 

6. ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE REGIMENTO PREPARADAS PELO GT DA CG E EN VIADAS AOS MEMBROS EM 
MARÇO. (Anexos IV e V) 
 

7. CIRC.CA/03/10, DE 29.03.2010, ENCAMINHADA PELA PRÓ- REITORIA DE GRADUAÇÃO, REFERENTE 
PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO: PORTAL SIGA. (A nexo VI) 

 Prosseguimentos e encaminhamentos necessários. 
 

8. CALENDÁRIO ESCOLAR DE 2011. (Anexo VII) 
 Análise das Propostas incorporando ou não as Semanas Santa e da Pátria, apresentadas pela Pró-Reitoria de 

Graduação para manifestação da Unidade solicitada no Conselho de Graduação. 
 

9. REQUERIMENTOS DIVERSOS. 
 - Requerimento encaminhado à Diretoria da EACH, solicitando revisão de prova da disciplina ACH0563 – 

Fundamentos Biológicos para Ciências da Atividade Física I, encaminhada por Luiz Bellangero Junior, aluno do 
Curso de Ciências da Atividade Física.  

 - Requerimento solicitando revisão de nota da disciplina ACH1534 – Impactos Sócio-Econômicos do Lazer e Turismo 
e ACH1543 – Economia do Lazer e Turismo, encaminhado por Katiana Santina da Silva, aluno do Curso de Lazer e 
Turismo. 

 
10.  INTERCÂMBIO DE ALUNOS DE GRADUAÇÃO 
  Participação em Programa de Intercâmbio (com parecer favorável) 
 - Giuliano de Jesus Carneiro, aluno do Curso de Marketing, deseja participar do Programa de Mobilidade de 

Intercâmbio de Graduação, através da Eberhard Karls Universitat tubingen - Alemanha, no período de janeiro a 
agosto/ 2010.  

 - Juliene Sehn, aluna do Curso de Têxtil e Moda, deseja participar do Programa de Mobilidade de Intercâmbio de 
Graduação, através da AALBORG University – Dinamarca, no período de fevereiro a julho/ 2010.  

 



 

 

 
  Solicitações de alunos estrangeiros p/ cursar disciplinas da EACH – intercâmbio (com parecer favorável) 
 - Lisa Irène Josefsson, aluna da Uppsala University – Suécia, solicita cursar disciplinas do Curso de Gestão de 

Políticas Públicas.  

 - Tuva Fulgseth Kongsvold, aluna da University of Oslo – Noruega, solicita cursar disciplinas do Ciclo Básico.  

 
11. PARECER SOBRE A SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO/CONVÊNIO UNIFESP/EAC H, SOLICITADO PELA 

PROFESSORA ADRIANA MARTINI, DO CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL.  
 
12.  ASSUNTOS PARA REFERENDAR. 
 

a)  Resultado da análise dos pedidos de Bolsa Santan der – 2010. 
  
b) Referendar decisão sobre fazer constar “Habilita ção em Ciências Físicas e Biológicas” no diploma do  

egresso de LCN (“criação de habilitação”).  

c)  Termos de convênio:  
– Empresa: MEGA CARD CONSULTORIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA. Firmado em 16/03/2010.  

– Empresa: ACADEMIA DE GINÁSTICA OLÍMPICA LUIS ASSUNÇÃO. Firmado em 19/03/2010.  

– Empresa: FOURSYS PROJETOS E SISTEMAS EM INFORMÁTICA LTDA. Firmado em  25/02/2010.  

– Empresa: METRICS SIST. INF.  SERVIÇOS E COM. LTDA . Firmado em 08/03/2010.  

– Empresa: CH2M  HILL DO BRASIL ENGENHARIA LTDA. Firmado em 24/03/2010.  

– Empresa: ARPIGLIAS DO BRASIL LTDA. Firmado em 08/02/2010.  

– Empresa: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SP. Firmado em 25/03/2010.  

– Empresa: KAMEL ABDALLAH DONA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. Firmado em 04/03/2010.  

– Empresa: LVMH  FASHION GROUP BRASIL LTDA . Firmado em 12/03/2010.  

– Empresa: HDI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA . Firmado em 26/02/2010. 

– Empresa: IPSOS BRASIL PESQUISAS DE MERCADO LTDA . Firmado em 14/01/2010. 

– Empresa: CIT OPERADORA DE TRENS E TURISMO . Firmado em 08/03/2010. 

– Empresa: CASA DO SABER EVENTOS CULTURAIS S/A . Firmado em 01/03/2010. 

– Empresa: ETOILE PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA . Firmado em 30/03/2010. 

– Empresa: H2TECH INFORMÁTICA LTDA-ME. Firmado em 05/03/2010. 

– Empresa: DRM SERVIÇOS DE CONSULTORIA S.A . Firmado em 17/03/2010. 

– Empresa: HAD NET INFORMÁTICA LTDA . Firmado em 08/03/2010. 

– Empresa: TIVIT TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA S/A. Firmado em 
12/03/2010. 

– Empresa: FUNDAÇÃO MARIO COVAS. Firmado em 22/03/2010. 

– Empresa: COMPASSO TECNOLOGIA LTDA. Firmado em 12/03/2010. 

– Empresa: DIRCE ZANARDE VALENTIM-ME. Firmado em 24/03/2010. 

– Empresa: HB EDUCATION CONSULTORIA EM TREINAMENTO DE SOFTWARE LTDA.  Firmado em 
26/03/2010. 

– Empresa: GUIA DE EXPERIÊNCIA E LAZER LTDA . Firmado em 12/03/2010. 

– Empresa: RAPP DIGITAL MARKETING LTDA . Firmado em 18/03/2010. 

– Empresa: AUNDE BRASIL S/A . Firmado em 15/03/2010. 

– Empresa: SILCON AMBIENTAL LTDA . Firmado em 12/04/2010. 

– Empresa: POLIMPORT COM E EXP. LTDA . Firmado em 12/03/2010. 

– Empresa: UNILEVER BRASIL LTDA (CNPJ: 61.068.276/0057-50). Firmado em 29/03/2010. 

– Empresa: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA JACAREÍ RUGGAY  - Firmado em 05/04/2010 
 

 d) Alunos estagiando nas Unidades da USP: 
- Yuri Cordeiro de Almeida - (SI).  Centro de Computação Eletrônica. Aluno fora das normas. Solicitação não 

aprovada.  Aprovado ad referendum em 15/03/2009. 
- Denise Emy Shirane - (TM). Aprovado ad referendum em 06/04/2010. 

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

 
Atenciosamente, 

 
 



 

 

Rosângela Vicente 
Técnico Acadêmico 

 

ANEXO I 
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ANEXO II 



 

 

 



 

 

ANEXO III 
 



 

 

 



 

 

 

ANEXO IV 
 
 

REGIMENTO DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIA S E HUMANIDADES (EACH), DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) 

 
 

 
Este regimento dispõe sobre a constituição, a competência e o 
funcionamento da Comissão de Graduação (CG) da Escola de 
Artes, Ciências e Humanidades (EACH), da Universidade de 
São Paulo (USP), conforme estabelecido no Estatuto e no 
Regimento Geral da USP, nas normas da Graduação e no 
Regimento Interno da EACH. 
 

 
Do Objetivo 

 
Artigo 1º  – A Comissão de Graduação (CG) da EACH funcionará com o apoio de Comissões de Coordenação (CoC) dos 
Cursos de Graduação e do Ciclo Básico (CB), com regimento próprio, conforme as normas da Graduação da USP. 
 
 
 

Da Constituição 
 
Artigo 2º  – A CG, órgão deliberativo e consultivo da EACH, é constituída por membros docentes portadores, no mínimo, do 
título de Doutor e da representação discente, da seguinte forma: 
 

I – Um representante titular de cada CoC (Cursos de Graduação e CB) com seus respectivos suplentes. 
 
II – Um representante titular, com seu respectivo suplente, de cada uma das Comissões Estatutárias da EACH, por 
elas indicados. (?) 

  
 III – Um representante titular do Grupo de Apoio Pedagógico (GAP), que não se enquadre nos Incisos I ou II. 
 

IV – Os representantes discentes e seus suplentes, em número equivalente a 20% dos representantes docentes, 
assegurado um número mínimo de 2, conforme o artigo 19º do regimento da EACH.   

 
 
Parágrafo 1o – O mandato dos membros docentes da CG será de três anos, permitida uma recondução, extinguindo-se em 
prazo menor caso se encerrem seus mandatos nas CoC ou Comissões Estatutárias que representam, ou no GAP. 
 
Parágrafo 2o – Os representantes discentes terão mandato de um ano, permitida a recondução, e serão eleitos por e dentre 
os alunos dos cursos de graduação da EACH. 
 
Artigo 3º  – A CG terá um presidente e um suplente de presidente, eleitos entre e por seus membros titulares, respeitando-se 
o disposto no artigo 45, parágrafos 6º e 7º do Estatuto. 
 
Parágrafo 1º – Os mandatos do Presidente e seu Suplente serão de dois anos, permitidas duas reconduções, e terão 
vigência enquanto seus titulares forem membros da CG. 
 
Parágrafo 2º – O Presidente da CG é o seu representante nas suas relações internas e externas à EACH. 
 
Artigo 4º  – A perda de mandato de membro da CG ocorrerá nos seguintes casos: 
 

I – Demissão a pedido. 
 
II – Não comparecimento, sem justificativa aprovada pela CG, a três sessões consecutivas ou a cinco sessões 
alternadas, em cada período anual. (?) 
 

 
Da Competência 

 
Artigo 5º  – Cabe à CG: 



 

 

  
I – Traçar diretrizes e zelar pela execução dos programas determinados pela estrutura curricular dos cursos da 
EACH. 
 
II – Zelar pela regularidade e qualidade dos cursos da EACH. 
 
III – Propor à Congregação os programas e cargas didáticas dos cursos da EACH, ouvidas as CoC. 
 
IV – Propor à Congregação a atribuição didática dos docentes da EACH para seus cursos de Graduação. 
 
V – Propor à Congregação a ordenação das disciplinas ministradas pelos cursos da EACH, analisando a 
pertinência do conteúdo programático e propondo alterações, ouvidas as CoC. 
 
VI – Homologar pedidos de equivalências de disciplinas da EACH, cursadas fora da USP ou em outras Unidades 
para fins de dispensa. 
 
VII – Homologar pedidos de reativação de matrícula de alunos e, quando for o caso, as adaptações curriculares 
necessárias, ouvidas as CoC-I dos cursos envolvidos. 
 
VIII – Coordenar os processos de avaliação e credenciamento dos cursos da EACH. 
 
IX – Aprovar solicitações de matrículas por alunos, em disciplinas, que não atendam à ordenação hierarquizada das 
disciplinas integrantes dos currículos dos cursos da EACH, ouvidas as CoC dos cursos envolvidos. 
 
X – Coordenar o trabalho das CoC no que diz respeito às disciplinas de interesse de mais de um curso e à 
integração dos currículos. 
 
XI – Emitir, por solicitação da Congregação ou do CTA, e ouvidas as CoC pertinentes, informações e pareceres 
sobre as atividades de ensino de graduação de membros do corpo docente, para efeitos contratuais, de avaliação e 
de ascensão na carreira. 
        
XII – Aprovar pedidos de transferências de alunos que atenderem às normas estabelecidas. 
 
XIII – Propor à Congregação critérios para transferências de alunos, observados os artigos 77 e 78 do Regimento 
Geral. 
 
XIV – Homologar os pedidos de trancamento parcial ou total de matrículas. 
 
XV – Emitir pareceres circunstanciados para pedidos de revalidação de diplomas e encaminhá-los à Congregação.  
 
XVI – Definir normas e diretrizes para estágios de alunos da EACH e aprovar pedidos de estágios encaminhados 
pelas CoC de cada curso. 
 
XVII – Zelar pela integração das disciplinas que compõem a estrutura curricular dos cursos sob sua 
responsabilidade. 
 
XVIII - Zelar para que os cursos de licenciatura da EACH atendam aos princípios e objetivos gerais do Programa de 
Formação de Professores da USP. 
 
XIX – Exercer outras funções que lhe forem conferidas pelo Conselho de Graduação, pelo Regimento da EACH ou 
pela Congregação da EACH. 
 
Parágrafo Único: Para auxiliar no cumprimento de suas atribuições, a CG poderá designar grupos de trabalho 
permanentes ou temporários, compostos por seus membros titulares e suplentes, e, eventualmente, por outros 
docentes da EACH, e poderá ainda indicar representante para o cumprimento de tarefas específicas. 

 
 
 

Da Presidência 
  
Artigo 6º  – Ao Presidente compete: 
 

I – Convocar, presidir, encerrar, suspender e prorrogar as sessões, observando e fazendo observar as normas 
legais vigentes e as determinações deste Regimento. 
 
II – Organizar e submeter à discussão e votação as matérias constantes da ordem do dia de cada sessão da 
Comissão. 
 



 

 

III – Designar, quando necessário, relator para estudo preliminar de matérias a serem submetidas à apreciação da 
Comissão. 
 
IV – Deliberar sobre matéria que lhe seja submetida pelo Diretor, ou pela Congregação da EACH. 
 
V – Designar grupos de trabalho permanentes ou temporários, compostos por seus membros titulares e suplentes, 
e, eventualmente, por outros docentes da EACH, e poderá ainda indicar representante para o cumprimento de 
tarefas específicas. 
 
VI – Na ausência ou impedimento do Presidente, assumirá a presidência o suplente ou, no impedimento deste, o 
membro da Comissão de categoria mais elevada e com maior tempo de serviço na USP. 
 
VII – Nas votações não secretas, além de seu voto, o Presidente terá, em caso de empate, o voto de qualidade. 
 
Parágrafo Único: Em caso de vacância das funções de Presidente ou de Suplente, nova eleição far-se-á no prazo 
de 30 dias. 

 
 

Do Funcionamento 
 
Artigo 7º  – A CG se reunirá, ordinariamente, no mínimo, quatro vezes em cada semestre e, extraordinariamente, sempre 
que a convocar o presidente ou um terço de seus membros em exercício. 
  
Parágrafo 1º – A convocação para as reuniões será feita por escrito, com no mínimo vinte e quatro horas de antecedência, 
dela constando a pauta de assuntos a serem deliberados. 
 
Parágrafo 2º – O secretário da comissão colherá as assinaturas dos membros em livro de presença, na hora de início dos 
trabalhos. 
 
Artigo 8º  – A CG somente se reunirá e deliberará com a presença de mais da metade de seus membros. 
 
Parágrafo 1º – Verificada a falta de número legal, a sessão será instalada 30 minutos após, desde que essa previsão tenha 
sido feita na convocação; não havendo ainda número legal para esta sessão, a reunião será realizada com qualquer número 
30 minutos depois.  
 
Parágrafo 2º – Em terceira convocação, a Comissão deliberará com qualquer número de membros presentes, com exceção 
dos casos em que se estabelece expressamente o quorum necessário. 
 
Parágrafo 3º – Os assuntos constantes da pauta complementar serão apreciados pela CG quando ela assim o decidir. 
 
Parágrafo 4º – As sessões compõem-se de duas partes: Expediente e Ordem do Dia. 
 
Parágrafo 5º – O expediente destina-se a comunicações do Presidente e dos membros da CG. 
 
Parágrafo 6º – Lavrar-se-á ata dos trabalhos de cada comissão, a qual será analisada, aprovada e assinada pelos membros 
da CG em reunião posterior. 
 
Parágrafo 7º – O presidente ou os membros da CG poderão convidar outras pessoas para participar da reunião, desde que 
aprovado pela maioria dos membros da CG, após solicitação justificada no início da reunião. 
 
Artigo 9º  – O pedido de vista para estudo de processo pode ser solicitado por qualquer membro da CG e será decidido pelo 
Presidente. 
 
Parágrafo 1º – Não cabe pedido de vista para assunto declarado em regime de urgência.  
 
Parágrafo 2º – O membro solicitante deve devolver o processo à CG no prazo máximo de 10 dias, acompanhado de parecer 
circunstanciado. 
 
Artigo 10  – No prazo de quinze dias úteis, a contar da data da reunião, as deliberações da CG serão enviadas aos órgãos 
competentes e estarão à disposição dos interessados para conhecimento. 
 
Artigo 11  – Os serviços administrativos da CG serão executados por um Secretário, sob a orientação do presidente, que 
será auxiliado por seu suplente. 
 
Artigo 12  – O processo de recurso das decisões da CG obedecerá ao disposto no artigo 254 e seus parágrafos, do 
Regimento Geral da USP. 
 
 



 

 

 
Das Disposições Gerais 

 
Artigo 13  – Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela CG, salvo competência específica de outra instância 
decisória da EACH ou da USP. 



 

 

ANEXO V 
 

– Regimento das Comissões de Coordenação de Cursos (C oC) da Escola de Artes, Ciências e Humanidades 
(EACH), da Universidade de São Paulo (USP) 

 
Este regimento dispõe sobre a constituição, a competência e o 
funcionamento das Comissões de Coordenação de Cursos da Escola 
de Artes, Ciências e Humanidades (EACH), da Universidade de São 
Paulo (USP), em acordo com as normas superiores expressas no 
Regimento da Comissão de Graduação da EACH, no Regimento 
Interno da EACH, na Resolução CoG 5500 de 13.01.2009 e demais 
normas da Graduação da USP. 

 
 

Do Objetivo 
–  
 
Artigo 1 o – As Comissões de Coordenação de Cursos (CoC) da EACH, criadas para cada um de seus dez cursos de 
Graduação e para seu Ciclo Básico, totalizando onze comissões, têm como objetivo assessorar a Comissão de Graduação 
da EACH em suas atribuições referentes à implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento dos projetos político-
pedagógicos dos cursos, dos quais o Ciclo Básico é parte indissociável, incluindo todas as questões acadêmicas envolvidas 
no desenvolvimento e aperfeiçoamento dos cursos e da formação dos alunos, conforme os regimentos Interno da EACH e 
da Comissão de Graduação (CG) da EACH, a resolução CoG 5500, de 13.01.2009, e demais normas superiores. 
 

 

Da Constituição 

 
Artigo 2 o – As CoC da EACH, conforme a Resolução CoG 5500, serão constituídas de membros docentes, portadores, no 
mínimo, do título de doutor, em número de no mínimo 30% e no máximo 50% do número total de docentes vin culados 
ao curso, e representação discente correspondente a  20% da representação docente. As CoC contarão, ain da, com 
membros suplentes, em número igual ao numero de mem bros titulares, que atuarão no impedimento (faltas,  
licenças e afastamentos) do respectivo membro titul ar, ou quando forem convidados a participar das reu niões e/ou 
dos grupos de trabalho assessores da comissão.  
 
 

Parágrafo 1 o – A CoC do Ciclo Básico contará com dez membros doc entes titulares e seus respectivos 
suplentes, além de representação discente de 20% da  representação docente.  
 
Parágrafo 2 o – Os membros docentes e seus respectivos suplentes terão mandato de três anos, permitidas 
reconduções, e serão eleitos pelos docentes vinculados ao curso; no caso da CoC do Ciclo Básico, os candidatos e 
eleitores serão os docentes que ministraram disciplinas do Ciclo Básico em pelo menos um dos dois semestres 
anteriores à realização da eleição, incluindo o semestre em curso. 
 
Parágrafo 3 o – A renovação dos membros docentes será feita anualmente, pelo terço. 

 
Parágrafo 4 o – Os representantes discentes e seus respectivos suplentes terão mandato de um ano, permitida uma 
recondução, e serão eleitos por e dentre os alunos do curso. 

 
Parágrafo 5 o – Na vacância de cada membro titular e cada suplente, far-se-á nova eleição para complementar o 
mandato em curso. 
 
    

Artigo 3 o – A CoC elegerá seu coordenador e coordenador adjunto dentre os seus membros titulares docentes, sendo seus 
mandatos de dois anos, permitida uma recondução. 
 

Parágrafo 1 o – Os mandatos do coordenador e coordenador adjunto são limitados pelos mandatos como membros 
da CoC. 

 
Artigo 4 o – Os editais para divulgação das eleições e inscrição de candidatos, as convocações para as eleições e as atas de 
eleição serão divulgadas por meio de publicação na página eletrônica da EACH. O anexo A contém modelo de edital a ser 
seguido.  
 



 

 

 

Da competência 

 
 
Artigo 5 o – Cabe à CoC assessorar a CG na coordenação, execução , desenvolvimento e aperfeiçoamento dos 
cursos de Graduação, notadamente para : 
 

I – Traçar diretrizes e zelar pela execução projeto político-pedagógico e dos programas determinados pela estrutura 
curricular do curso, em consonância com as diretrizes definidas pela CG. 
 
II – Zelar pela regularidade e qualidade do curso, em consonância com as diretrizes definidas pela CG. 
 
III – Elaborar e propor à CG os programas e cargas didáticas das disciplinas do curso. 
 
IV – Elaborar e propor à CG propostas de requisitos para matrícula nas disciplinas ministradas pelo curso, 
analisando a pertinência do conteúdo programático e propondo alterações. 
 
V – Analisar e propor à CG equivalências de disciplinas do curso, cursadas fora da USP ou em outras Unidades 
para fins de dispensa. 
 
VI – Analisar e propor à CG pedidos de reativação de matrícula de alunos do curso, indicando, quando for o caso, 
as adaptações curriculares necessárias. 
 
VII – Preparar relatórios sobre o curso para fins de avaliação e credenciamento, quando solicitado pela CG ou 
Congregação. 
 
VIII – Analisar e propor à CG solicitações de matrículas por alunos, em disciplinas, que não atendam à ordenação 
hierarquizada das disciplinas integrantes do currículo do curso. 
 
IX – Promover a articulação entre os docentes das diferentes áreas do conhecimento ou dos cursos envolvidos, 
para definir integrações interdisciplinares na elaboração de propostas curriculares. 
 
X – Apresentar, por solicitação da Congregação, CTA ou CG, relatórios sobre as necessidades de contratação de 
pessoal docente e não docente para atender demandas do curso de graduação sob sua responsabilidade. 
 
XI – Analisar e propor à CG pedidos de estágios de alunos do curso.  
 
XII - Analisar e propor o credenciamento semestral das disciplinas que deverão integrar o(s) curso(s) sob sua 
responsabilidade.  
 
XIII - Promover a integração das disciplinas que compõem a estrutura curricular dos cursos sob sua 
responsabilidade. 
 
XIV - Exercer outras funções que lhe forem conferidas pelo regimento, Congregação ou CG da EACH ou ainda pelo 
Conselho de Graduação da USP. 
 

Artigo 6 o – Em relação aos cursos de licenciatura da EACH, cabe às CoC específicas desses cursos: 
 

I - Definir, a partir dos princípios e objetivos gerais do Programa de Formação de Professores da USP (PFPUSP), a 
concepção de formação de professores que deve nortear sua atuação. 
 
II - Coordenar a elaboração e reformulação, quando necessário, do Projeto Pedagógico para a(s) licenciatura(s) de 
sua unidade. 

 
III - Caracterizar, na estrutura curricular de cada curso, a presença dos componentes comuns, de acordo com a 
interpretação das normas legais para os cursos de formação de professores, presentes no PFPUSP, avaliando os 
programas e sua compatibilidade com as diretrizes. 

 
IV - Articular as disciplinas de formação específica com os objetivos ligados à formação de professores, 
estimulando o envolvimento da unidade nessa tarefa. 

 
V - Acompanhar e avaliar periodicamente o programa de formação de professores da unidade a partir dos ideais e 
procedimentos previstos na sua proposta pedagógica. 

 
VI - Estabelecer mecanismos de acompanhamento dos estágios sob sua responsabilidade e definir o papel do 



 

 

educador nos projetos de estágio. 
  
Artigo 7 o – Cabe, ainda, à CoC de cada curso e do Ciclo Básico indicar representante titular e suplente para compor a CG. 
 

Da Coordenação 

 
  
 
Artigo 8 o – Ao Coordenador compete: 

I – Convocar, presidir, encerrar, suspender e prorrogar as sessões, observando e fazendo observar as normas 
legais vigentes e as determinações deste Regimento. 
 
II – Organizar e submeter à discussão e votação as matérias constantes da ordem do dia de cada sessão da 
Comissão. 
 
III – Designar, quando necessário, relator para estudo preliminar de matérias a serem submetidas à apreciação da 
Comissão. 
 
IV – Deliberar sobre matéria que lhe seja submetida pelo Diretor ou pela Congregação da EACH ou pelo presidente 
da CG. 
 
Parágrafo 1 o – Além de seu voto, terá o Coordenador, em caso de empate, o voto de qualidade, exceto em 
votações secretas. 
  
Parágrafo 2 o – O Coordenador será substituído, em seus impedimentos, pelo Coordenador Adjunto, membro titular 
da CoC. 
 
Parágrafo 3 o – No impedimento do Coordenador e do Coordenador adjunto, responderá pelo curso o docente mais 
graduado da CoC com maior tempo de serviço docente na USP. 
 
Parágrafo 4 o – Em caso de vacância das funções de coordenador ou de Coordenador adjunto, a CoC deverá 
providenciar a eleição de novo coordenador ou Coordenador adjunto no prazo máximo de 30 dias.  
 

 

 

Do funcionamento 

 
Artigo 9 o – A CoC reunir-se-á ordinariamente, no mínimo, quatro vezes em cada semestre e, extraordinariamente, sempre 
que a convocar o Coordenador ou um terço de seus membros. 

 
Parágrafo 1º – A convocação para as reuniões será feita por escrito, com no mínimo vinte e quatro horas de 
antecedência, dela constando a pauta de assuntos a serem deliberados. 
 
Parágrafo 2º – O secretário da comissão colherá as assinaturas dos membros em lista de presença, na hora de 
início dos trabalhos. 

 
Artigo 10º – A CoC somente se reunirá e deliberará com a presença de mais da metade de seus membros. 
 

Parágrafo 1º – Verificada a falta de número legal, a sessão será instalada 30 minutos após, desde que essa 
previsão tenha sido feita na convocação; não havendo ainda número legal para esta sessão, a reunião será 
realizada com qualquer número, 30 minutos depois.  
 
Parágrafo 2º – Os assuntos constantes de pauta suplementar serão apreciados pela CoC quando ela assim o 
decidir. 
 
Parágrafo 3º – Lavrar-se-á ata dos trabalhos de cada comissão, a qual será analisada, aprovada e assinada pelos 
membros da CoC presentes em reunião posterior. 
 
Parágrafo 4º – O coordenador ou os demais membros da CoC poderão convidar outras pessoas para participar da 
reunião, desde que aprovado pela maioria dos membros presentes, após solicitação justificada no início da reunião. 
 

Artigo 12º  – O pedido de vista para estudo de processo pode ser solicitado por qualquer membro da CoC e será decidido 
pelo Coordenador. 
 



 

 

Parágrafo 1º – Não cabe pedido de vista para assunto declarado em regime de urgência.  
 

Parágrafo 2º – O membro solicitante deve devolver o processo à CoC no prazo máximo de 10 dias, acompanhado 
de parecer circunstanciado. 

 
Artigo 13º – No prazo de quinze dias úteis, a contar da data da reunião, as deliberações da CoC serão enviadas aos órgãos 
competentes e estarão à disposição dos interessados para conhecimento. 
 
Artigo 14º – As pautas e atas das reuniões ordinárias e extraordinárias das CoC serão publicadas na rede por meio da 
página eletrônica da EACH, na data da convocação para as pautas, e no máximo 30 dias após a aprovação, para as atas. 
 
Artigo 15º – Os serviços administrativos da CoC serão executados por um Secretário, sob a orientação do Coordenador, 
que será auxiliado pelo Coordenador Adjunto. 

 
 

 

Das Disposições Gerais 

 
Artigo 15  – Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela CoC, salvo competência específica de outra instância 
decisória da EACH ou da USP. 



 

 

ANEXO VI 
 
 

 
 Pró-Reitoria de 
    Graduação 

 
 São Paulo, 29 de março de 2010. 

 
 

Circ.CA/03/10 
 
 

Ref.: Processo de Avaliação de Cursos de Graduação: Portal SIGA 
Relatórios de Atividades da Unidade 

 
 www.usp.br/prg  

 
 
 

Prezado (a) Diretor (a), 
 
 
 

Como já é de seu conhecimento o Processo de Acompanhamento e Avaliação de Cursos de Graduação da 

USP – Portal SIGA (Sistema Integrado de Indicadores da Gradu ação) , criado para o aperfeiçoamento de nossa 

Graduação, constitui-se como um dos compromissos desta Pró-Reitoria.  

Entendemos o acompanhamento continuado dos cursos de graduação como um instrumento de análise crítica 

que atue como potencial indutor de mudanças e inovações. Em mensagem anterior enfatizo meu comprometimento com 

esse processo almejando que ofereça elementos para reflexões sobre estratégias didáticas e construção conjunta de 

procedimentos e parâmetros de avaliação que de fato venham a contribuir para a melhoria e valorização do Ensino de 

Graduação de nossa Universidade.  

Neste momento e independentemente de outras ações, solicito de V. Sa. os melhores esforços para que o 

Presidente da Comissão de Graduação (CG) e os Coordenadores de Curso de sua Unidade respondam o Relatório de 

Atividades SIGA, Primeiro Semestre de 2010 . O Relatório, disponível on-line no Portal SIGA a partir do próximo dia 05 de 

abril, deverá ser respondido até o dia 12 de abril, tanto pelo Presidente da Comissão de Graduação quanto pelo s 

Coordenadores de Curso.  

Em breve estaremos encaminhando outras informações quanto a atividades e ações do SIGA programadas 

para este primeiro semestre de 2010, em particular sobre reunião a ser agendada com os Gestores da Graduação – 

Presidentes de CG e Coordenadores de Curso – que, por distintas razões, não puderam participar do processo. 

Certo de sua colaboração, agradeço e reitero que o apoio integrado dos Diretores de Unidades e Comissões de 



 

 

Graduação às ações do SIGA é essencial para o programa de aperfeiçoamento de nossa Graduação. 

 
 

Atenciosamente, 
 

 

 

Profa. Dra. Telma Zorn 
Pró-Reitora de Graduação 

 

 
 
 
 
c/c para: 

- Presidentes de Comissão de Graduação 

- Coordenadores de Curso 

- Membros do Conselho de Graduação 

 
 

 



 

 

Anexo VII 



 

 

 
 

COMUNICAÇÕES – 46ª REUNIÃO DA CG 
 

08.04.2010 
 

 
 

1. Of./EACH/CCEx/017-2010, de 05.04.2010, respondendo ao ofício encaminhado pela CG que aponta sugestões 
acerca da divulgação dos cursos da EACH. 

2. Distribuição didática para o 2º/S/2010. 
3. Carta encaminhada pela Profa. Cláudia Moreira dos Santos, renunciando ao mandato da suplência da 

Coordenação do Curso de CAF. 
4. Licença Prêmio 
5. Processo de Seleção da Bolsa Santander. 
6. Renovação de Reconhecimento dos Cursos 


