
 

 

Memorando CG/EACH nº. 001/2011 – Circular   

São Paulo, 02 de fevereiro de 2011 

 

Prezado (a) Senhor (a),  

 
De ordem da Profª. Drª. Mônica Sanches Yassuda, convoco Vossa Senhoria para a 54ª. reunião ordinária da 

Comissão de Graduação da EACH, a realizar-se no dia 07.02.2011, às 13h, na nova sala de reuniões da Diretoria (antigo 
setor de atendimento aos alunos) - Prédio da Adminis tração/Biblioteca. 
 

PARTE I – EXPEDIENTE 
 

1. Apreciação das Atas das 51ª., 52ª e 53ª. reuniõe s ordinárias e 13ª. reunião extraordinária da Comis são de 
Graduação, realizadas em 21.10, 11.11, 02.12 e 09.1 2.2010, respectivamente. 

 
2. Comunicações. 
 
3. Palavra aos membros. 
 

PARTE II - ORDEM DO DIA 
 

 
1. ATRIBUIÇÃO DIDÁTICA PARA O 1º SEM/2011.  

- Análise de possíveis problemas na atribuição didática no Ciclo Básico e em cada Curso, desde a reunião de 
novembro, e encaminhamentos necessários. 

 
2. CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA CG 2011. (ANEXO I) 

- Análise da proposta de calendário das reuniões. 
 
3. SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO PARA ATIVIDADES DIDÁTICAS (VIAGE NS DIDÁTICAS) PARA O 1º SEM/2011. 

- Análise das solicitações enviadas pelos cursos. 
 
4. ATUALIZAÇÃO DO PORTAL SIGA QUANTO AO ACOMPANHAMENTO, D ESENVOLVIMENTO E ATUALIZAÇÃO 

DO PLANO TRIENAL (2009-2011) DE METAS PARA A GRADUAÇÃO, PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS 
(PPP) E DIRETRIZES DE REVISÃO CURRICULAR. (ANEXO II)  
- Planejamento das ações.  Prorrogado para o dia 01 de março de 2011. 

 
5. SEMANA DE RECEPÇÃO AOS CALOUROS 2011. (ANEXO III) 

  - Análise da programação da Semana de Recepção aos Calouros 2011 para envio à Pró-G. 
 
6. ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM PREPARAÇÃO PARA 2011, INICIA TIVAS DA COORDENAÇÃO DO CICLO 

BÁSICO E DO GRUPO DE APOIO PEDAGÓGICO – GAP. 
 
7. PROGRAMA DE ESTIMULO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO – PEEG. 

- Processo de seleção dos alunos e resultados finais. 
 

8. RESULTADO FINAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA AS BOLSAS ENSINAR  COM PESQUISA 2011. 
 
9. PROPOSTAS DE APERFEIÇOAMENTOS PARA O CICLO BÁSICO E CURSOS DECORRENTES DO GT “ESTUDO 

DAS POTENCIALIDADES, REVISÃO E REMANEJAMENTO DE VAGAS NOS CURSOS D E GRADUAÇÃO DA 
EACH”, COORDENADO PELO PROF. DR. ADOLPHO JOSÉ MELFI. 

 
10. FORUM DE DISCUSSÃO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO EXTERNA.   

- Análise dos resultados e encaminhamentos. (O relatório pode ser acessado em: 
http://www.each.usp.br/diretoria/RelatoriosAvaliaco esEACH2010.pdf ) 

 
11. AVALIAÇÃO DE CURSOS NA EACH.  
 - Relato da aplicação em 18.10.2010 e decisão sobre os encaminhamentos necessários. 
 
12. REQUERIMENTOS DIVERSOS. 

 
a. Requerimento solicitando cursar menos de 12 créditos-aula no semestre (com parecer favorável).  

- Solicitação apresentada por Tatiana Pereira Alves - GER.  
- Solicitação apresentada por Rodrigo Kiyoshi Arashida - SI 
 



 

 

b. Requerimento solicitando Reativação de Matrícula (com parecer favorável).  
- Solicitação apresentada por Guilherme Cunha Müller - LZT.  
 

c. Recurso solicitando permissão para realizar prova de Transferência Interna (com parecer contrário).  
- Recurso apresentado por Sérgio Donato C. do Nascimento - CAF.  
 

d. Requerimento solicitando permissão para realizar entrevista para seleção de Graduados de Nível Superior (sem 
parecer).  
- Recurso apresentado por Adalgiso Silva Silveira - LZT.  

 
e. Recurso solicitando aproveitamento de estudos (com parecer contrário).  

- Recurso apresentado por Rodrigo Cunha de Souza - GPP, solicitando aproveitamento de estudos da disciplina 
ACH3583 – Introdução à Contabilidade e Orçamento Público.  

- Recurso apresentado por Mariana Consoni Rubio – LZT, solicitando aproveitamento de estudos da disciplina 
ACH1537 – Planejamento Estratégico do Lazer e Turismo. 

- Recurso apresentado por Fernanda Gonçalves Duque – LZT, solicitando aproveitamento de estudos da 
disciplina ACH1543 – Economia do Lazer e Turismo. 

- Recurso apresentado por Suzete Aparecida de Oliveira - CAF, solicitando aproveitamento de estudos da 
disciplina ACH0021 – Tratamento e Análise de Dados/Informações. 

- Recurso apresentado por Suzete Aparecida de Oliveira - CAF, solicitando aproveitamento de estudos da 
disciplina ACH0516 – Primeiros Socorros. 

- Recurso apresentado por Gelson José da Silva - GPP, solicitando aproveitamento de estudos da disciplina 
ACH3533 – Direito Constitucional. 

 
f. Recurso solicitando aproveitamento de estudos (com parecer favorável).  

- Recurso apresentado por Pedro Maschio de Almeida Lopes, solicitando aproveitamento de estudos da disciplina 
ACH1106 – Direito Ambiental.  

- Recurso apresentado por Edilson Braga Sousa – LZT, solicitando aproveitamento de estudos da disciplina 
ACH1543 – Economia do Lazer e Turismo. 

 
g. Requerimento solicitando Prorrogação de Trancamento Total (com parecer favorável).  

- Solicitação apresentada por Mário Nogueira Fracaroli - CAF.  
 

h. Requerimento solicitando inclusão de disciplina (com parecer favorável). 
- Solicitação apresentada por Sarah Virginia dos Santos Braga – LCN.  
- Solicitação apresentada por Beatriz de Andrade Amorim – CAF. 
- Solicitação apresentada por Ricardo Prada Tsukayama – GPP. 

 
i. Requerimento solicitando inclusão de disciplina (com parecer contrário). 

- Solicitação apresentada por Juliana Guilherme Santos – CAF. 
 
j. Requerimento solicitando não cancelamento de matrícula (com parecer contrário). 

- Solicitação apresentada por Célio Yoshihiro Tanihira – SI. 
 
k. Intercâmbio de Alunos de Graduação. 

- Ana Cláudia Becker, aluna do Curso de Gerontologia, deseja participar do Programa de Mobilidade de 
Intercâmbio de Graduação, através do Instituto Politecnico de Coimbra - Portugal, no período de fevereiro a 
julho/2011.  

- Rafael Landesman Taleisnik, aluno do Curso de Gestão de Políticas Públicas, deseja participar do Programa de 
Mobilidade de Intercâmbio de Graduação, através da Kyoto University - Japão, no período de fevereiro/2011 
fevereiro/2012.  

- Mariana Consoni Rubio, aluna do Curso de Lazer e Turismo, deseja participar do Programa de Mobilidade de 
Intercâmbio de Graduação, através da Universidad de Santiago de Compostela - Espanha, no período de 
fevereiro a julho/2011.  

- Thomas Ferrari D´Addio, aluno do Curso de Gestão de Políticas Públicas, deseja participar do Programa de 
Mobilidade de Intercâmbio de Graduação, através da Universidade de Coimbra - Portugal, no período de fevereiro 
a julho/2011.  

- Lorraine Lopes Souza, aluna do Curso de Lazer e Turismo, deseja participar do Programa de Mobilidade de 
Intercâmbio de Graduação, através da Universidad Nacional de La Plata – Argentina, no período de janeiro a 
julho/2011.  

 
13. ASSUNTOS PARA REFERENDAR. 

 
a. Requerimento solicitando inclusão de disciplina (com parecer favorável)  

- Solicitação apresentada por Laila Bellix – GPP. 
 



 

 

b. Intercâmbio de Alunos de Graduação.  
- Stefani Paranhos de Oliveira, aluna do Curso de Marketing, deseja participar do Programa de Mobilidade de 

Intercâmbio de Graduação, através da ABO Akademi University - Finlândia, no período de janeiro a julho/2011.  
 

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

 
Atenciosamente, 

 
 
 

Rosângela Vicente 
Secretária - CG-EACH 



 

 

(ANEXO I) 
 
 
 
 
 
 
 

COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA EACH 
 

CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2011 
 
 

5ªs. FEIRAS - 13H 
 
 

 
MÊS DATA 

Fevereiro 07 

Março 03 

Abril 07 

Maio 12 

Junho 09 

Julho -- 

Agosto 11 

Setembro 01 

Outubro 06 

Novembro 10 

Dezembro 08 

 
  



 

 

(ANEXO II) 
 

 
 

 

Ref.:  Processo de Avaliação de Cursos de Graduação 

 Portal SIGA: Atualização do Plano de Metas 

 

 

Aos 

Presidentes de Comissão de Graduação:  

Prezados Colegas: 

 
 
Lembramos que no período de 23 de novembro à 10 de dezembro, através do módulo de Upload, do Portal SIGA deverão ser atualizadas 

as informações referentes   

1. ao acompanhamento, desenvolvimento e atualização do Plano Trienal (2009-2011) de Metas para a Graduação da Unidade, 

instrumento balizador para a atuação da CG, 

2. aos Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs) atuais de cada curso da Unidade. Os PPPs a serem enviados são os vigentes, os atuais e não, 

portanto, eventuais revisões em análise e 

3. as Diretrizes de Revisão Curricular, conjunto de instruções ou indicações relativos a uma eventual revisão da estrutura curricular em 

andamento para os cursos de graduação da Unidade. 

 

sendo que as ‘Diretrizes de Revisão Curricular’ a serem encaminhadas referem-se a Unidade, podendo, a critério da Comissão de 

Graduação, serem detalhadas ao nível dos Cursos;     

 

Destacamos também que os Indicadores Características Demográficas e SocioEconômicas dos Ingressantes e Situação dos Alunos na 

Data de Referência (por ano de ingresso) estão disponíveis para teste desde o último dia 22. Em breve encaminharemos informações 

quanto ao próximo período de realização do SIGA, as novas funcionalidades do sistema e as atividades programadas para o início do 

próximo semestre letivo.     

 

Atenciosamente. 

 

 

Pró-Reitoria de Graduação 

Assessoria 

 
 
cc 
Diretores de Unidade 
Coordenadores de Curso 

 
 

 



 

 

(ANEXO III) 
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DA SEMANA DE RECEPÇÃO AOS CALOUROS – 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comissão de Recepção aos Calouros 2011 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo, janeiro de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUÇÃO 

O presente documento apresenta o Programa para a Recepção aos Calouros 2011 na Escola de Artes, Ciências e Humanidades 

da Universidade de São Paulo (EACH/USP) preparado por comissão especialmente criada para este fim pela Comissão de Graduação da 

EACH. 

O programa rege-se por um conjunto de princípios e valores construídos em 8 sessões de planejamento das quais participaram 

mais de 40 pessoas, entre professores, servidores não-docentes e alunos. Esse grupo, um verdadeiro mosaico da diversidade que marca a 

identidade da EACH desde a sua implantação, trabalhou de forma a propor um programa que consiga criar as condições para que o 

ingressante sinta-se acolhido, respeitado e motivado a construir uma nova fase de sua história na EACH/USP.  

O programa de atividades sustenta-se, portanto, na discussão de fundo que teve como perguntas orientadoras as que seguem: 

qual é o papel da Universidade e do Universitário na sociedade contemporânea? Como facilitar ao ingressante a sua inserção no mundo 

universitário de forma responsável e prazerosa? 

Desta discussão emergiram alguns dos princípios que regem a atuação da comissão de recepção 2011 da EACH e que devem ser 

estimulados em toda a comunidade da EACH: 

• Respeito à Dignidade Humana 

• Respeito à Diferença 

• A acolhida ao Ingressante deve facilitar sua transição para a Vida Universitária 

• Comemorar o ingresso na Universidade  com responsabilidade 



 

 

Em consonância com o espírito da Campanha 2011 da Semana de Recepção da USP, as atividades propostas tem o sentido de 

celebrar a conquista, pelo calouro e seus familiares, de uma vaga na melhor Universidade do país.  

Assim, as páginas seguintes descrevem as atividades planejadas para receber, de forma acolhedora e responsável, os novos membros 

da comunidade Eachiana. 

 

PROGRAMA DE ATIVIDADES PARA A MATRÍCULA – 14 e 15/02/20 11 
 

• Cartão e email de boas-vindas ao ingressante e à família – Serão entregues cartões de boas-vindas aos ingressantes e suas 

famílias. Encerradas as atividades da matrícula, será enviado correio eletrônico com boas vindas e informações básicas da 

EACH aos ingressantes. 

• Sala com materiais/atividades para os pais e acompanhantes – Será preparada uma sala com materiais impressos e audio-

visuais para os pais e acompanhantes do calouro no dia da matrícula. O ingresso na USP é um tipo de “fato social total”, que 

envolve todos aqueles que estão no entorno dos alunos, pelo que é importante que a Universidade dê as boas vindas também a 

esse público. De fato, são muitas as evidências que demonstram que o sucesso nos estudos está intimamente relacionado ao 

ambiente familiar e às condições sociais em que os alunos estão inseridos. Por outro lado, facilitar também a transição de 

parentes dos alunos ao universo particular da Universidade é algo que merece a nossa atenção. Seus filhos estão ingressando em 

um novo ambiente, com novas regras e cultura organizacional, que os coloca em um novo patamar de responsabilidades, 

deveres e direitos. Neste sentido, um apoio aos pais neste momento é muito bem vindo. 

• Folheto informativo para ser entregue aos ingressantes – será entregue ao ingressante um material com informações básicas 

para facilitar a sua inserção à EACH. Desde o mapa da Escola e do transporte público até a disponibilidade de vagas em 

repúblicas estudantis, o material pretende ser um guia para as primeiras semanas do aluno. Esse material será entregue no ato da 

matrícula junto com outros documentos que compõem o “kit calouro”. 

• Foto oficial do ingressante no dia da matrícula – um momento tão especial como é a matrícula na Universidade de São Paulo 

é algo para ser recordado. Nesse sentido, a comissão sugere a disponibilização de um equipamento de fotografia para que o 

ingressante e seus acompanhantes possam registrar oficialmente este dia. A foto poderia ser disponibilizada em site/blog 

especialmente criado para este fim, com moldura específica e oficial da EACH. Posteriormente, o ingressante pode baixar a foto 

do site/blog e mandar imprimir.  

 

• Espaço para divulgação de grupos organizados da Escola (Movimento Estudantil, Extensão, Pesquisa, EACH Júnior, 

Atléticas, etc) e venda de materiais dos cursos (canecas, camisetas, etc.). – Será uma oportunidade para que o ingressante 

tome contato com a diversidade de grupos e iniciativas em andamento na EACH. Serão disponibilizados painéis e mesas para 

que os grupos exponham suas atividades. 

• Painel para pintura/grafite em que cada ingressante colocará seu nome – A composição de uma pintura coletiva é proposta 

aqui com o objetivo de trazer uma dimensão lúdica para este momento de celebração que marca o ingresso à Universidade. 

Brincar com tinta é uma prática que está presente no imaginário que cerca o ingresso na Universidade, pelo que a comissão 

propõe esta atividade. Por um lado, garante para os que assim desejarem a possibilidade de celebrar com esses materiais. Por 

outro lado, minimiza eventuais possibilidades de abuso com aqueles que não podem ou não querem participar de atividades 

deste tipo. O painel com a composição coletiva será fotografado, digitalizado e disponibilizada aos ingressantes. Além disso, 

será também impresso em lona e transformado em um quadro da turma de ingressantes 2011. Como a EACH é uma Unidade 

nova na USP, criando ainda suas próprias tradições, a idéia é que esta atividade seja realizada anualmente, com cada turma 

pintando seu próprio mural.  

 



 

 

PROGRAMA DA SEMANA DE RECEPÇÃO 2011 
 

21 a 25 de fevereiro de 2011 
 
 

 
 
 
 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
 Manhã - Mesa de Abertura  

- Mesa Redonda – A 
Universidade na 
Sociedade; a 
Sociedade na 
Universidade 
 
 
 
 

EACH EM 
MOVIMENTO 

Ccex; Cpq; CPg  CG; 
CoC-CB 
Movimento 
estudantil 
EACH Junior, 
Atléticas, 
Labex; Grupos de 
Pesquisa 
 

A EACH NA 
C.U.A.S.O. 
Calourada 
Unificada 

GINCANA 
 

Programa dos 
Cursos de 

Graduação da 
EACH 

Tarde - Mesa de Boas 
Vindas  
- Mesa Redonda – A 
Universidade na 
Sociedade; a 
Sociedade na 
Universidade 
 
 
 
 
 

EACH EM 
MOVIMENTO 

Ccex; Cpq; CPg  CG; 
CoC-CB 
Movimento 
estudantil 
EACH Junior, 
Atléticas, 
Labex; Grupos de 
Pesquisa 
 

A EACH NA 
C.U.A.S.O. 
Calourada 
Unificada 

GINCANA 
 

Programa dos 
Cursos de 

Graduação da 
EACH  

Noite - Mesa de Boas 
Vindas  
- Mesa Redonda – A 
Universidade na 
Sociedade; a 
Sociedade na 
Universidade 
 
 
 
 
 

EACH EM 
MOVIMENTO 

Ccex; Cpq; CPg  CG; 
CoC-CB 
Movimento 
estudantil 
EACH Junior, 
Atléticas, 
Labex; Grupos de 
Pesquisa 
 

A EACH NA 
C.U.A.S.O. 
Calourada 
Unificada 

GINCANA 
 

Programa dos 
Cursos de 

Graduação da 
EACH  

 
 
 
 



 

 

 
 
 

PROGRAMA COMENTADO 
Segunda-feira 
Matutino 
8:00 – Café da Manhã no saguão dos anfiteatros 
9:00 – Mesa de Abertura 
Participam da Mesa o Sr. Diretor, os Presidentes de Comissões Estatutárias, um Representante Discente e um Representante Servidores 
Não Docentes 
10:00 –Mesa Redonda: A Universidade na Sociedade, a Sociedade na Universidade   
 
Vespertino 
14:00 –  
9:00 – Mesa de Boas Vindas 
Participam da Mesa o Sr. Diretor, os Presidentes de Comissões Estatutárias, um Representante Discente e um Representante Servidores 
Não Docentes 
15:00 –Mesa Redonda: A Universidade na Sociedade, a Sociedade na Universidade   
 
Noturno 
19:00 – Café da Tarde no saguão dos anfiteatros 
19:30 – Mesa de Boas Vindas 
Participam da Mesa o Sr. Diretor, os Presidentes de Comissões Estatutárias, um Representante Discente e um Representante Servidores 
Não Docentes 
20:30 –Mesa Redonda: A Universidade na Sociedade, a Sociedade na Universidade   
 
Participarão das Mesas Redondas docentes da EACH que atuam nos 3 eixos fundamentais da Unidade: Artes, Ciências e Humanidades. 
 
 
Terça-feira 
Matutino 
9:00 às 12:00 – Oficinas e Palestras: Ccex; CPq; CPg; CG; CoC-CB; Movimento Estudantil; EACH Junior;Atléticas;Labex; Grupos 
Pesquisa 
Vespertino 
14:00-17:00 – Oficinas e Palestras: Ccex; CpqPg; CG; CoC-CB; Movimento Estudantil; EACH Junior;Atléticas;Labex; Grupos Pesquisa 
Noturno 
19:00-22:00 – Oficinas e Palestras: Ccex; CpqPg; CG; CoC-CB; Movimento Estudantil; EACH Junior;Atléticas;Labex; Grupos Pesquisa 
 
 
Quarta-feira 
A EACH na Cidade Universitária. 
A participação dos ingressantes da EACH nas atividades da Calourada Unificada deve potencializar a afirmação de identidade Uspiana 
dos nossos alunos. Ainda que a EACH seja uma Unidade relativamente diferente de outras (sua implantação é recente, seu formato 
organizacional é distinto, o perfil de seus alunos é diferenciado e sua estrutura curricular, com o Ciclo Básico, é diferente, entre outros 
aspectos), ela comunga dos princípios de excelência acadêmica da Universidade de São Paulo, pelo que é importante que o ingressante da 
EACH tenha re-afirmada sua identidade Uspiana. 
Daí a idéia de ter um ponto de referência da EACH durante a Calourada Unificada, que possa mostrar aos ingressantes das outras 
Unidades o que é a EACH, ao mesmo tempo em que permite nos nossos ingressantes a emergência do sentido de pertencimento a uma 
comunidade que extrapola os limites da sua Unidade.  
 
 
 
Quinta-feira 
Será realizada uma Gincana, que tem como objetivo principal introduzir o ingressante, de forma lúdica e agradável, ao ambiente 
universitário, com suas regras, deveres e direitos. Desde os caminhos burocráticos até as possibilidades de inserção em grupos 
universitários, a proposta é fazer um grande jogo na EACH que ajude o aluno ingressante a situar-se no ambiente de forma integral.  
Serão incorporadas atividades que estimulem o sentimento de pertencimento à EACH (por exemplo, alguma atividade coletiva de 
manutenção de edifícios, plantios, limpeza de carteiras das salas de aula, etc.) e que facilitem o trânsito pelos distintos caminhos que o 
Universitário deve/pode percorrer a partir do seu ingresso nesse novo ambiente. Será também o momento para intervenções culturais 
(teatro, poesia, pinturas, etc.) que estimulem a integração dos alunos ingressantes à comunidade Eachiana. Nesse dia estão previstas 
atividades do Grupo de Conscientização sobre DST/AIDS e também a realização de uma campanha de coleta de sangue. 



 

 

 
 
Sexta-Feira 
A sexta-feira será responsabilidade das distintas Comissões de Coordenação dos cursos de Graduação da EACH. O objetivo central das 
atividades estará orientado a inserir o ingressante no universo específico do curso de graduação por ele escolhido no momento do 
vestibular. É um momento de integração interna nos cursos de graduação, em que também se forja uma identidade particular, que 
acompanhará o aluno ao longo dos seus anos de EACH/USP.  


