
 

 

Memorando CG/EACH nº. 008/2010 – Circular   

São Paulo, 07 de junho de 2010. 

Prezado (a) Senhor (a),  

 

De ordem da Profª. Drª. Maria Cristina Motta de Toledo, convoco Vossa Senhoria para a 48ª. reunião ordinária da 
Comissão de Graduação da EACH , a realizar-se no dia 10.06.2010, 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. Apreciação das Atas da 45ª. e 46ª. Reunião da Co missão de Graduação, realizadas em 11.03 e 08.04.20 10. 
  
2. Comunicações. 
 
2. Palavra aos membros. 
 

PARTE II - ORDEM DO DIA 
 
 

1. MODIFICAÇÕES NO CICLO BÁSICO DA EACH. 
 Alterações decorrentes na atribuição didática. 
 
2.  ALTERAÇÕES DE ESTRUTURA CURRICULAR PARA 2011. 

Propostas de alterações na Estrutura Curricular para 2011 do Curso de Obstetrícia da EACH. 
 
3.  PROCESSO DE RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE SISTEMAS D E INFORMAÇÃO. 
 
4. INDICAÇÃO DE UM NOVO COORDENADOR DE ESTÁGIOS. 
  Indicação de um novo coordenador de estágios tendo em vista o pedido de desligamento da Profª. Drª. Lúcia Cristina 

Florentino Pereira da Silva. 
 
5.  UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO PROGRAMA PRO-EVE. 
  Programa de Apoio à Realização e Participação em Eventos Voltados a Graduação. 
 
6.  PROCESSO DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DO CURSO DE  GESTÃO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS, OBTIDO NA UNIVERSITÉ PARIS I – SORBONNE PARTHÉON – F RANÇA, APRESENTADO POR 
GILVAN ÂNGELO DA COSTA. 

 
7.  DISCUSSÃO DA PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR APRESEN TADA PELO PROF. DR. LUÍS 

MOCHIZUKI. 
 
8.  PROPOSTA DE CÓDIGO DE CONDUTA.  
  Sugestões e definições. 
 
9.  PROPOSTA DE MODELOS POSSÍVEIS PARA ATRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS AULA AOS DOCENTES DAS 

DISCIPLINAS DA EACH. (ANEXO I) 
 Definição das atribuições feitas no âmbito dos Cursos da EACH. 
 
10.  CONDIÇÕES DE EMPREGABILIDADE, EVASÃO E TEMPO DE PERMANÊNCIA N OS CURSOS DA EACH. 
 Participação aos membros da CG dos materiais apresentados à Direção e análise das metas e ações em relação com 

o PMA construído em 2009. 
 
11. ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE REGIMENTO PREPARADAS PELO GT DA CG E ENVIADAS AOS MEMBROS EM 

MARÇO.  (ANEXO II) 
 
12. ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO QUANTO À SOLICITAÇÃO DE ALUNO SOBRE DISPENSA POR 

RAZÕES DE CRENÇA RELIGIOSA E PROPOSIÇÃO DE PLANO DE ESTUDOS. 
 
13. REQUERIMENTOS DIVERSOS. 
  
 Recurso contra o indeferimento de matrícula em disciplinas (com parecer favorável) - SI 
 - Recurso contra indeferimento da solicitação de matrícula na disciplina ACH0021 – Tratamento e Análise de Dados / 

Informações, encaminhado por Ricardo Seara Neto, aluno do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação do 
IME-USP. 

 



 

 

 
  Recurso contra o indeferimento de matrícula (com parecer favorável) - MKT 
 - Recurso contra indeferimento da solicitação de matrícula na disciplina ACH4535 – Gestão de Canais de 

Distribuição e Logística, encaminhado por Henrique Akira Cuboiama.  
 - Recurso contra indeferimento da solicitação de matrícula nas disciplinas ACH4565 – Negociação, ACH4555 – 

Gestão de Novos Produtos e ACH4543 – Gestão Simulada de Marketing, encaminhado por Breno Pereira Lima de 
Carvalho, aluno do Curso de Administração Pública da Universidade Estadual Paulista – UNESP. 

 
  Requerimento de Reativação de Matrícula (com parecer favorável) - SIN 
 -  Requerimento de Reativação de Matrícula apresentado por Henrique Souza de Oliveira. 
 
14.  INTERCÂMBIO DE ALUNOS DE GRADUAÇÃO 
 
  Participação em Programa de Intercâmbio (com parecer favorável) 
 - Júlia Testa 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 fevereiro a junho/2010.  

 - Juliana de Amorim Ramos da Silva, aluna do Curso de Têxtil e Moda, deseja participar do Programa de Mobilidade 
de Intercâmbio de Graduação, através da Universite d´Avignon et dês Pays de Vaucluse – França, no período de 
janeiro/2010 a janeiro/2011. 

 
  Solicitações de alunos estrangeiros p/ cursar disciplinas da EACH – intercâmbio (com parecer favorável) 
 - André Filipe Guimarães Saraiva, aluno da Universidade Beira Interior – Portugal, solicita cursar disciplinas do Curso 

de Têxtil e Moda.  

 - Débora Camargo de Lisboa, aluna da Universidade Técnica de Lisboa – Portugal, solicita cursar disciplinas do 
Curso de Têxtil e Moda.  

 - Dina Maria Santos Teixeira Trindade, aluna da Universidade Beira Interior – Portugal, solicita cursar disciplinas do 
Curso de Têxtil e Moda.  

 - Maria Urânia de Oliveira Brasil, aluna da Universidade Beira Interior – Portugal, solicita cursar disciplinas do Curso 
de Têxtil e Moda.  

 - Mariana Carlos Cabrita Guedes, aluna da Universidade Beira Interior – Portugal, solicita cursar disciplinas do Curso 
de Têxtil e Moda.  

 - Andrea Del Pillar Trujillo Gonçalves, aluna da Universidad Externado de Colômbia – Colômbia, solicita cursar 
disciplinas do Curso de Gestão de Políticas Públicas.  

 
15. ASSUNTOS PARA REFERENDAR. 
 

a) Resultado da análise dos pedidos do Programa de Bolsas Luso-Brasileiras Santander Universidades 2º Semestre 
de 2010. 

  
b) Termos de convênio. 

Empresa: Automação Comércio Indústria de Impressos Ltda. Firmado em 10/05/2010.  
Empresa: BSI Tecnologia Ltda. Firmado em 03/05/2010.  
Empresa: Circuito São Paulo Turismo Receptivo Ltda. Firmado em 06/05/2010.  
Empresa: Instituto Henfil de Promoção e Acesso ao Ensino e à Cultura. Firmado em 05/05/2010. 
Empresa: Comercial Morrinho Ltda. Firmado em 20/05/2010. 
Empresa: Se Toque - Inst. de Desenv. Social. Firmado em 07/05/2010.  
Empresa: Sultan Ind. e Com. de Artefatos Têxteis Ltda. Firmado em 07/04/2010.  
Empresa: Tecnisa Laboratórios Ltda. Firmado em 13/05/2010.  
Empresa: Condomínio Trends Residence Service. Firmado em 14/05/2010.  
Empresa: Stalone Moda Infantil. Firmado em 05/2010.  
Empresa: Lockton Brasil Corretora de Seguros Ltda. Firmado em 10/05/2010. 
Empresa: Tecnisa S.A. Firmado em 21/05/2010. 
Empresa: Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Firmado em 18/05/2010.  
Empresa: Itápolis Despachos e Transportes Ltda. Firmado em  21/05/2010. 
Empresa: IQUANT Investimentos Ltda. Firmado em 04/05/2010. 
Empresa: Ala Comércio Internacional Importação e Exportação Ltda. Firmado em 21/05/2010. 
Empresa: Krypton Academia. Firmado em 21/05/2010. 
Empresa: Neon. Firmado em 24/05/2010. 
Empresa: Spring Wireless (Brasil) Serviços em Tecnologia da Informação Ltda. Firmado em 26/05/2010. 
Empresa: Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Firmado em 21/06/2010. 
Empresa: Esquina dos Pneus Ltda. Firmado em 31/05/2010. 
Empresa: Tratalix Ambiental Ltda. Firmado em 11/05/2010. 
 



 

 

c) Alunos estagiando nas Unidades da USP. 
- Gabriel Paulista Brigante - (GPP).  Museu Paulista-MP. Aprovado ad referendum em 12/05/2010. 
- Arthur Henrique Xavier Santos - (LZT). Museu Paulista-MP. Aprovado ad referendum em 13/05/2010. 
- Giovanna Silvério Novelli - (LZT). Museu Paulista-MP. Aprovado ad referendum em 13/05/2010. 
- Andre Bortolazzo Correr - (GPP). ATAD- EACH. Aprovado ad referendum em 13/04/2010. 

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

 
Atenciosamente, 

 
 
 

Rosângela Vicente 
Técnico Acadêmico 

 



 

 

 

ANEXO I 

Rascunho sobre modelos possíveis de atribuição didática 

 

Em atenção à solicitação da Comissão de Graduação, apresentamos na oportunidade aos Senhores Coordenadores uma proposta de 
atribuição de créditos de aula a fim de uniformizar as ações correspondentes a cada início de semestre letivo. Gostaríamos de aplicar tal 
dispositivo já na atribuição solicitada para o próximo semestre letivo (semestre par/2010). 

É importante, antes de mais nada, investigar em cada Curso a seguinte situação no que concerne à atribuição didática na disciplina: 

1) Se apenas um docente é responsável e é atribuída a ele a carga horária total da disciplina; 
2) Se um conjunto de docentes é responsável pela disciplina e é atribuída a cada um deles a carga horária parcial da disciplina; 
3)  Se um conjunto de docentes é responsável pela disciplina e é atribuída a cada um deles a carga horária total da disciplina. 

Lembramos que os créditos de aula não devem corresponder ao tempo gasto com preparação de aulas, correção de avaliações, 
atendimento de alunos, orientações de projetos de formatura, entre outros. 

Os casos acima indicados como 2 e 3 caracterizam atuação simultânea de docentes, que deve ter justificativas didático-pedagógicas ou 
legais, havendo, portanto, alguma peculiaridade que justifique esta simultaneidade, como por exemplo:  

Caso 2) disciplina com parte de sua carga horária referente a atividade prática que necessita de relação numérica aluno/professor 
menor do que a respectiva parte teórica.  

Exemplo - ACH 4004 Sistema Terra 1: esta disciplina tem 4 créditos-aula, metade dos quais referem-se a aulas teóricas (relação a/p até 
60/1), sendo a outra metade relativa a aulas práticas em laboratório e campo (relação a/p até 30/1), que necessitam, normalmente, de 
dois docentes para o atendimento didático e de segurança adequados. Neste caso, são atribuídos 2 créditos-aula ao docente que 
ministra a parte teórica e 2 a cada um dos dois docentes que ministram a parte prática. Geralmente, o docente que ministra a parte 
teórica é um dos que assume a parte prática, o que resulta em 4 créditos-aula para um docente e 2 para o outro; se a parte teórica é 
compartilhada entre dois ou mais docentes, deve ser feito o cálculo de carga horária, sempre respeitando a relação 1 crédito-aula é 
igual a 15 horas de aula. Para outros exemplos de disciplinas, a atribuição de créditos a cada professor será, naturalmente, proporcional 
à carga horária prática de cada uma. 
 
Caso 3) disciplina com toda a sua carga horária relativa a atividades com atuação simultânea, com relação a/p menor que 60/1 o tempo 
todo. Assim, todos os professores permanecem com os alunos durante a carga horária total da disciplina, e são atribuídos 100% dos 
créditos-aula da disciplina a cada um dos docentes. 
 
Exemplos –  

ACH 4024  Orientação de Estágios 1: a classe é dividida em grupos de até 12 alunos, para a supervisão dos estágios. Tal relação é 
baseada no PFP (Programa de Formação de Professores da USP).  

Disciplinas de Supervisão de estágios na área da saúde: a classe é dividida em grupos de 5 alunos, por exigência da legislação sobre 
cursos da área da saúde, sendo que o acompanhamento dos estágios pode ser feito também por técnico de nível superior, 
eventualmente.  

ACH4045 Seminários de Campo 1: a disciplina tem 2 créditos-aula, e a carga horária correspondente é desenvolvida quase toda no 
campo, quando os alunos são divididos em grupos de até 8 alunos, para trabalhos em campo que necessitam da assistência direta e 
imediata dos professores, que são de diferentes áreas, e revezam-se com os grupos, de modo a permitir que o trabalho desenvolva-se 
com a contribuição de todas as áreas das Ciências da Natureza.  

Atenciosamente, 
M. Cristina Toledo, Luis Mochizuki e Ricardo Uvinha. 



 

 

ANEXO II 

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. 



 

 

 
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. 
 


