
 

 

Memorando CG/EACH nº. 002/2014 – Circular 
 

São Paulo, 27 de janeiro de 2014 
 
 
 
Prezado (a) Professor (a) e RD, 
 
 
 
 De ordem da Profª. Drª. Nádia Zanon Narchi, Vice-Presidente no exercício da 
Comissão de Graduação da EACH-USP, convoco Vossa Senhoria para a 82ª. reunião ordinária da 
Comissão de Graduação da EACH, a realizar-se no dia 30.01.2014, às 09h30, na Sala 4 (da 
Biblioteca) da Escola de Enfermagem (Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 – Acesso pela 
Estação Clínicas do Metrô). 
 
 

PARTE I – EXPEDIENTE 
 

1. Comunicações. 

2. Palavra aos membros. 
 
 

PARTE II - ORDEM DO DIA 
 

 
1. ELEIÇÕES PARA A PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO.  

 
2. PROBLEMAS COM A DISCIPLINA ACH4046 - SEMINÁRIOS DE CAMPO 2 DO CURSO DE 

LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA. 
 
3. REQUERIMENTO DIVERSOS. 
 
4. BOLSA PROGRAMA DE ESTÍMULO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO (PEEG) E BOLSA 

MONITORIA EM DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO DA EACH. (ANEXO I e II). 
 
5. PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE RECEPÇÃO AOS INGRESSANTES FUVEST/2014 (ANEXO 

III). 
 
6. REGIMENTO E NORMAS DAS ATIVIDADES TEÓRICO-PRÁTICAS OBRIGATÓRIAS E 

SUPERVISIONADAS DO CURSO DE OBSTETRÍCIA. 
 
7. PROGRAMA DE TUTORIA CIENTÍFICO-ACADÊMICA. 
 - Solicitação de liberação dos recursos apresentada pelo Prof. Dr. Wagner Pralon Mancuso, do 

Curso de Gestão de Políticas Públicas. 
 
8. MATRÍCULA DOS INGRESSANTES FUVEST/2014 NAS DISCIPLINAS GERAIS DO CICLO 

BÁSICO. 
 - Definição de procedimentos. 
 
9. REGIMENTO DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO (ANEXO IV). 
 
10. REGIMENTO DAS COCS – APROVADO PELA CG EM 2011 E PROPOSTO PELA SEÇÃO DE 

APOIO DOCENTE EM 2013 (ANEXOS V e VI). 
 

11. RESOLUÇÃO COG 6646 DE 03/12/2013 – CRIAÇÃO DO REGIME ESPECIAL DE 
RECUPERAÇÃO (ANEXO VII). 



 

 

 
12. PORTARIA INTERNA PRO-G Nº 13 – DISCIPLINA O PROCESSO DE MATRÍCULAS EM 

DISCIPLINAS DA GRADUAÇÃO A PARTIR DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2014 (ANEXO VIII). 
 
13. PORTARIA INTERNA PRO-G Nº 14 – RECOMENDAÇÕES ÁS UNIDADES PARA CONDUÇÃO 

DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO EM DISCIPLINAS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA 
USP (ANEXO IX) 

 
14. OUTROS ASSUNTOS.  
 
A documentação pertinente aos assuntos em pauta poderá ser consultada na Secretaria da 
Comissão de Graduação. 
 

Atenciosamente, 
 
 

Rosângela Vicente 
Secretária – CG-EACH/USP 



 

 

 
ANEXO I  

 

Benefício: 52 - Bolsa PEEG - Programa de Estímulo de Graduação 

Ano: 20141 

 Disciplina Alunos 
Solicitados Título do Projeto Docente Alunos 

Aprovados Alunos Selecionados 

1 ACH0021 2 Tratamento e Análise de 
Dados/Informação ACH0021 

Ana Amélia Benedito 
Silva 1 Andreia Kaori Io 

2 ACH0021 2 
Monitores para auxílio ao ensino 

na disciplina de Tratamento e 
Análise de Dados/ Informações 

Patrícia Rufino Oliveira 1 Arthur Yuji Noronha 
Yasuda 

3 ACH0051 1 Introdução aos Conceitos de 
Cálculo Diferencial e Integral 

Flávia Noronha Dutra 
Ribeiro 1 Italo Iacuessa  

4 ACH0051 1 

Estudos Diversificados - Análise 
e Produção de Textos em 

Educação Física e Saúde por 
Meio da Resolução de 

Problemas - avaliando métodos 
de ensino participativos em sala 

de aula 

Cristina Landgraf Lee 1 Rafael Ming Chi Santos 
Hsu  

5 ACH0121 2 Ciências do Universo: Apoio à 
Produção de Material Didático 

 Luis Paulo de 
Carvalho Piassi 1 Nathalia Garcia Vicino  

6 ACH0141 2 Sociedade, Multiculturalismo e 
Direitos 

Alessandro Soares da 
Silva 1 Marina Valverde Briant  

7 ACH0501 2 História da Educação Física e Do 
Esporte 

Marco Antonio Bettine 
de Almeida 1 Glaucia Berardi  

8 ACH1016 2 MONITORIA NA DISCIPLINA 
POLUIÇÃO DAS ÁGUAS 

Marcelo Antunes 
Nolasco 1 

João Guilherme 
Candelaria Sanchez 

Palencia  

9 ACH1056 2 Monitoria em Fundamentos de 
Cartografia Homero Fonseca Filho 1 Gabriel Trettel Silva  



 

 

10 ACH1067 1 Modelagem Ambiental Flávia Noronha Dutra 
Ribeiro 1 Rodrigo Cietto Ridolfi 

11 ACH1501 1 Fundamentos do Lazer I Ricardo Ricci Uvinha 1 Mariana Maia Lopes  

12 ACH1537 2 
Um circuito turístico em debate: 

um estudo no Estado de São 
Paulo 

Madalena Pedroso 
Aulicino 1 Yuri Siqueira  

13 ACH1565 4 Promoção de Eventos: reflexões 
e vivências 

Juliana Pedreschi 
Rodrigues 1 Caue Vinicius Camilo 

de Almeida  

14 ACH2001 4 

Integração da rotina de trabalho 
na carreira de Sistemas de 

Informação ao cotidiano do aluno 
ingressante 

Fábio Nakano 1 Caio Vinicius Canic 
Silva 

15 ACH2011 2 Monitoria Cálculo I Claudia Inés Garcia 1 Anselmo Silva Saito 

16 ACH2513 2 Tecelagem I Mauricio de Campos 
Araujo 1 Lais Feltrin Sidou  

17 ACH2545 2 

Modelagem do vestuário – 
apoiando o desenvolvimento de 
conceitos e práticas (Módulo: 

blusas, calças e vestidos) 

Isabel Cristina Italiano 1 Livia Akemi Kishimoto 

18 ACH3022 3 Fundamentação do processo de 
cuidar em saúde 

Rosa Yuka Sato 
Chubaci 1 Andrey de Abreu  

19 ACH3105 1 Direitos Humanos e 
Envelhecimento 

Bibiana Graeff Chagas 
Pinto Fabre 1 Giuseppe Lucas 

Zomparelli  

20 ACH3515 3 

A Gestão Pública no Tempo do 
Onça Fase 2 – Evolução dos 

Usos de TI no Controle Social da 
Administração Pública Brasileira 

Jose Carlos Vaz 1 Barbara Krysttal Motta 
Almeida Reis  

21 ACH3533 1 Estímulo ao Ensino da Disciplina 
de Direito Constitucional Marcelo Arno Nerling 1 Leandro Nascimento 

Lima 

22 ACH3593 1 
Monitoria na Disciplina "Teorias 

da Democracia e Instituições 
Políticas Brasileiras" 

Wagner Pralon 
Mancuso 1 David Nelson Araujo 

Campos  

23 ACH4036 1 
Monitoria da Disciplina 

“Probabilidade e Estatística - 
ACH4036” 

Rosane Rivera Torres 1 Samira Anastacia 
Mustapha Bovo 



 

 

24 ACH4045 4 

Atividades de campo e kits 
didáticos das principais 

formações do Estado de São 
Paulo 

Pedro Dias de Oliveira 1 Luis Henrique Marins 
Nogueira Nunes  

25 ACH4503 1 Monitoria da disciplina ACH 4503 
Pesquisa de Marketing III Lisete Barlach 1 Andre Fava Canabrava 

26 ACH4513 2 
Monitoria para a Turma Matutina 

de ACH4513 Inferência 
Estatística 

Marcelo Ventura Freire 1 Walney Barbosa dos 
Reis  

27 ACH4514 1 Análise Multivariada I – Teoria e 
Aplicações Sumaia Abdel Latif 1 Felipe Marinelli Affonso 

28 ACH4521 1 
Monitoria para a Disciplina 
ACH4521 Fundamentos de 

Lógica 

Rosana Retsos 
Signorelli Vargas 1 Hugo Yoshimitsu 

Fukuda 

29 ACH5027 2 
Educação e promoção da saúde 
da mulher no contexto do pré-

natal e pós-parto 

Celia Regina Maganha 
e Melo 1 Mayara Gomes Portella 

30 ACH5033 2 
Monitoria: Disciplina 

Fundamentação do Processo de 
Cuidar II 

Maristela Belletti Mutt 
Urasaki 1 Rebeca Rodrigues de 

Lima 

30 
 



 

 

ANEXO II 
 

Benefício:  Monitoria em Disciplinas de Graduação 

        

Ano: 20141       

        

 Disciplina Alunos 
Solicitados Título do Projeto Docente Alunos 

Aprovados 
Alunos 

Selecionados 

1 ACH0021 
Tratamento e Análise 

de Dados / 
Informações 

2 
Tratamento e Análise de 
Dados/Informação ACH-

0021 

Ana Amélia 
Benedito Silva 1 Vinicius Almeida 

Santana da Silva  

2 ACH0021 
Tratamento e Análise 

de Dados / 
Informações 

2 

Monitores para auxílio ao 
ensino na disciplina de 

Tratamento e Análise de 
Dados/ Informações 

Patrícia Rufino 
Oliveira 1 Ana Carolina Trino 

de Carvalho  

3 ACH0511 Fundamentos da 
Atividade Física 2 Fundamentos da Atividade 

Física 
Douglas Roque 

Andrade 1 Eric Rabelo 

4 ACH1007 Saneamento Ambiental 2 
MONITORIA NA 

DISCIPLINA SANEAMENTO 
AMBIENTAL 

Marcelo Antunes 
Nolasco 1 Gabriela Ribeiro 

Lourenço Silva 

5 ACH1023 Química Ambiental 1 
Programa de apoio ao 

ensino da química ambiental 
para o gestor ambiental 

Andrea 
Cavicchioli 1 

Ravi Orsini 
Camargo de 

Souza  

6 ACH1543 Economia do Lazer e 
Turismo 2 

Economia do lazer e turismo: 
funcionamento dos 
mercados, falhas de 

mercado e ação pública no 
lazer e turismo 

André Fontan 
Kohler 1 Joyce Gabrielle 

Salgado 

7 ACH2001 Introdução à 
Programação 4 

Integração da rotina de 
trabalho na carreira de 

Sistemas de Informação ao 
cotidiano do aluno 

ingressante 

Fábio Nakano 1 Gustavo Henrique 
Peres Dias  

8 ACH2585 Design de Superfície 
de Têxtil e Moda 2 Design de Têxtil e Moda Maria Silvia 

Barros de Held 1 
Vanessa 

Rodrigues de 
Morais  

9 ACH3085 Gestão de Projetos em 
Gerontologia 1 Gestão de Projetos em 

Gerontologia 
Maria Luisa 

Trindade Bestetti 1 
César Augusto 
Bernardi Lopes 

Junior  

10 ACH3603 

Introdução à 
Contabilidade, ao 

Orçamento Público e à 
Administração 

Financeira 

2 

CONTABILIDADE E 
ORÇAMENTO PÚBLICO: 

ENTENDENDO SUA 
ESTRUTURAÇÃO 

Úrsula Dias 
Peres 1 Bruna Barcellos 

Mattos  

11 ACH4045 Seminários de Campo I 4 

Atividades de campo e kits 
didáticos das principais 

formações do Estado de São 
Paulo 

Pedro Dias de 
Oliveira 1 Luana Ferreira 

Vasconcelos  

12 ACH4093 Linguagem Química e 
Reações Químicas I 2 

Desenvolvimento de 
atividades de ensino-
aprendizagem para a 
disciplina “Linguagem 
Química e Reações 

Miriam 
Sannomiya 1 Melissa Pereira de 

Sousa  



 

 

Químicas 1” em Licenciatura 
em Ciencias da natureza 

13 ACH4501 Fundamentos de 
Marketing 2 Monitoria Didática Marcos Roberto 

Luppe 1 Thiago Garcia 
Ochiro 

14 ACH4521 Lógica Matemática 1 

Desenvolvimento de 
atividades de ensino e 
aprendizagem para a 
disciplina ACH4521 

Antonio Calixto 
de Souza Filho 1 Mariana Lima de 

Araújo Bodé  

15 ACH4557 Tópicos Especiais de 
Marketing I 2 Tópicos Especiais de 

Marketing I 

Claudia Rosa 
Acevedo de 

Abreu 
Campanário 

1 Fabio Aguiar da 
Silva 

16 ACH4563 Matemática Financeira 1 

Contribuição da atividade de 
monitoria para a melhora do 
aproveitamento da disciplina 

ACH 4563 - Matemática 
Financeira 

Rubens Janny 
Teixeira 1 Eric Lorensatto 

Camargo 

17 ACH4564 

Gestão de 
Comunicação 
Integrada de 
Nmarketing 

1 

Monitoria Didática da 
Disciplina Gestão da 

Comunicação Integrada de 
Marketing 

Josmar Andrade 1 Cassia Bianca 
Myeko Kato 

18 ACH4573 Probabilidade 1 Probabilidade – Teoria e 
Aplicações 

Sumaia Abdel 
Latif 1 Vinicius Alcantara 

Cavalcante 

19 ACH4697 Economia Brasileira 2 Economia Brasileira para o 
Curso de Marketing 

Silvio Yoshiro 
Mizuguchi 
Miyazaki 

1 Fatima Chauki El 
Orra 

20 ACH5011 O Ciclo Vital Humano 1 Monitoria em o ciclo vital 
humano 

Régia Cristina 
Oliveira 1 Andreza Bartilotti 

de Moraes  

21 ACH5027 Estágio Curricular 
Integrado I 2 O cuidado à mulher no pré-

natal e puerpério 
Patrícia Wottrich 
Parenti Coquejo 1 Tamires Lima Melli  

22 ACH5027 Estágio Curricular 
Integrado I 2 

ACH5027 - Estágio 
Curricular Integrado I – Pré-
natal: UBS Dom João Nery – 

I seme 

Lucia Cristina 
Florentino 

Pereira da Silva 
1 Thaissa Ayumi 

Maekawa  

23 ACH5035 Fisiologia da Gestação, 
Parto e Pós-Parto 1 

PROJETO PARA 
SOLICITAÇÃO DE 

MONITOR BOLSISTA PARA 
A DISCIPLINA DE 
FISIOLOGIA DA 

Ivana Brito 1 Natalia Galvao 
Antoniassi 

24 ACH5047 
Terapias 

Complementares na 
Assistência 

2 

Terapias complementares na 
assistência com enfoque na 
Reflexologia e bem estar do 

binômio mãe-filho 

Rosemeire 
Sartori de 

Albuquerque 
1 Luciane Miyuki 

Higa  

25 ACH5073 Educação em Saúde 1 Educação em Saúde Claudia Medeiros 
de Castro 1 Narita Godoy Silva  

      25  

 



 

 

ANEXO III 
 
 

EACH-USP 
IX RECEPÇÃO – INGRESSANTES 2014. 
 

PROJETO DE ATIVIDADES PROGRAMADAS 
MATRÍCULA E SEMANA DE RECEPÇÃO 

 
COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO: 
 
Profa. Dra. Nádia Zanão Narchi   
Vice-presidente no exercício da Presidência da Comissão de Graduação 
 
RESPONSÁVEIS: 
Prof. Dr. Antonio Carlos Sarti 
Prof. Dr. Miguel Garay 
 
DOCENTES E FUNCIONÁRIOS: 
Prof. Dr. João Luiz Bernardes Júnior 
Profa. Dra. Karla Roberta P. Sampaio Lima 
Prof. Dr. Reinaldo Pacheco 
Prof. Dr. Edmur Stoppa 
Profa. Dra. Juliana Rodrigues 
Profa. Dra. Andréa Viúde 
Prof. Dr. Fernando Magalhães 
Kelly Cristina Venâncio – Especialista – Obstetrícia 
Daniela Novais Higasa – Especialista – Obstetrícia 
Maryam Michelle Jarrouge Trintinália – Especialista – Obstetrícia 
 
ESTUDANTES: 
Necessidade de uma equipe com 50 estudantes de todos os 10 cursos de graduação da EACH 
 
ENTIDADES REPRESENTADAS: 
Atlética EACH 
Atlética CAF 
Atlética GPP 
CA – LCN 
CA – OBS 
CAGILDA-TM 
Comissão de Recepção de GA 
DA – SI 
DCE 
Núcleo EACH-JR 
Geronto-JR  
LZT - JR 
SI - JR 
PET – SI 
RD – LZT 
RD – MKT 
RD – SI 
 
 
 
 
Introdução: 
 



 

 

Este projeto apresenta as primeiras intenções propostas pelos organizadores para a realização de uma recepção 
acolhedora para os estudantes ingressantes na EACH em 2014. Diante dos fatos impostos pelas determinações 
judiciais e de suas consequências levando à interdição do Campus Capital Zona Leste onde se localiza a EACH-
USP, em reunião da Congregação e da Comissão de Graduação decidiu-se reeditar a estrutura da  programação 
de 2013, avaliada como exitosa. Até a execução e operacionalização das atividades programadas, serão 
realizadas reuniões de detalhamento, com a periodicidade que se fizer necessária. 
 
Apresenta-se aqui a programação que se prevê realizar, tanto nos dias 12 e 13 de Fevereiro para a matrícula 
presencial quanto para a Semana de Recepção. 
 
Objetivos: 
Os objetivos elencados para estas duas importantes atividades de recepção seguem bastante do que vinha sendo 
desenvolvido nos anos anteriores, acrescendo as especificidades criadas com o fato novo da interdição do 
Campus por motivos ambientais dos quais a EACH e o Campus jamais se separarão: 
 
Mostrar as especificidades da USP e da EACH; 
Expor de maneira didática, técnica e científica os problemas ambientais do Campus que afetam a EACH; 
Apresentar a EACH aos ingressantes, de forma participativa; 
Oferecer atividades que mostrem a pluralidade da vida universitária; 
Apresentar a vida acadêmica de forma geral, facilitando a integração do ingressante; 
Promover atividades lúdicas e criativas para toda a comunidade acadêmica; 
Apresentar os cursos, aproximando-os dos ingressantes; 
Integrar os alunos às atividades específicas dos cursos; 
Estimular a participação e protagonismo dos estudantes nas questões acadêmicas; 
Mostrar a realidade, as conquistas e as oportunidades que os problemas envolvendo a unidade podem 
proporcionar. 
 
Matrícula Presencial: 
 
A matrícula on line será realizada nos dias 4 e 5 de fevereiro. A matrícula presencial será feita nos dias 12 e 13 
de fevereiro em instalações cedidas pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Tradicionalmente, este é o 
primeiro contato dos estudantes ingressantes com a unidade e com seus colegas de curso. Daí que, na EACH, 
sempre houve uma preocupação de realizar atividades planejadas neste dia de tal forma que este primeiro contato 
possa também ser bastante acolhedor. Embora fora de casa, tais atividades deverão acontecer.  
Como de costume, embora em local adaptado, recomenda-se que seja acordado entre a Comissão de Recepção e 
o pessoal da Seção de Graduação, responsável pela matrícula, haver um fluxo de entrada e saída dos estudantes, 
de tal forma que se possa permitir a eles o direito de optar por participar ou não das tradicionais brincadeiras 
realizadas pelos estudantes veteranos. Assim, haverá apenas uma entrada para o recinto onde será efetivada a 
matrícula e uma única saída para o espaço onde estarão montadas as tendas de fotos, dos cursos, entidades 
representativas dos discentes,  campanhas de saúde, dentre outras. Também haverá um espaço para atendimento 
do Serviço de Assistência Social da USP em sala anexa, visando ao esclarecimento do papel do COSEAS e das 
políticas de permanência estudantil da universidade. O ingressante terá a opção de participar das atividades 
planejadas pelos estudantes veteranos de seu curso adentrando o espaço do “corredor” de tendas ou sair por uma 
lateral, se decidir não participar. A sinalização dos espaços/atividades bem como do fluxo deve ser massiva e 
acompanhada por monitores. 
A interdição do campus por motivos ambientais, amplamente divulgada pela grande imprensa, mas nem sempre 
com todas as informações e detalhes, pode demandar de pais, responsáveis e acompanhantes esclarecimentos aos 
quais não se questiona a legitimidade de acesso e de oferta. 
Assim, a Sala de Acolhimento, tida como um dos pontos altos destacados na recepção de 2013 deve ser 
reeditada, com mais investimento. É necessário que haja abundância de material informativo, devidamente 
trabalhado no visual e no textual, além da presença constante de alunos e professores que, ao fazerem o primeiro 
contato, possam satisfazer perguntas. Desde o momento da chegada, direcionando os estudantes para a matrícula 
e os acompanhantes para a Sala de Acolhimento (espaço a ser definido), onde estará sendo oferecido café, 
biscoitos e água. No mesmo ambiente, se possível dotado de multimídia, pode-se exibir vídeos institucionais da 
EACH e de seus cursos, além de outros relacionados com os temas mais atuais.  
 
 
Semana de Recepção aos Calouros (1ª. Semana de aulas, onde e quando houver) 



 

 

 
 
Em consonância com a Portaria GR 3143, de 10/12/98, que institucionaliza na universidade a Semana de 
Recepção aos Calouros, propõe-se a seguinte programação de atividades, que buscam trazer à tona temáticas 
ligadas ao papel da universidade pública no país, a importância da participação do estudante na vida acadêmica e 
esclarecimento a respeito dos problemas ambientais da EACH. 
Entretanto, tal programação ainda não pode ser completamente detalhada por que até o momento não se sabe 
com qual cenário trabalhar: se de uma interdição de curto prazo ou de longo prazo. Essa informação deverá ser 
pública após manifestação do judiciário aos recursos que a PG da USP está promovendo. 
O que se presenta, portanto, é uma estrutura, similar à de 2013, a ser complementada na medida em que sejam 
dadas as condições. 
 
1º. dia – Segunda 
9h00 – 9h30 – Boas Vindas - Direção da EACH 
 
9h30 – 11h00 – O que é a Universidade de São Paulo? 
Ensino: 30 min 
Pesquisa: 30 min 
Extensão: 30 min 
Nomes a serem confirmados. Serão falas para apresentar as estruturas de ensino, pesquisa e extensão da 
universidade, com destaque para as Comissões Estatutárias da unidade. 
 
11h00 – 12h30 – Mesa de debate:  
Participação de professores da unidade, entidades da USP e da sociedade civil.  
Nomes a serem confirmados 
 
12h30 – 13h00 – Campanha de doação de sangue 
 
14h00 – 14h30 – Boas Vindas - Direção da EACH 
14h30 – 16h00 – O que é a Universidade de São Paulo? 
Ensino: 30 min 
Pesquisa: 30 min 
Extensão: 30 min 
Nomes a serem confirmados. Serão falas para apresentar as estruturas de ensino, pesquisa e extensão da 
universidade, com destaque para as comissões da unidade. 
 
16h30 – 18h00 – Mesa de debate:  
Participação de professores da unidade, entidades da USP e da sociedade civil.  
Nomes a serem confirmados: 
 
18h00 – 18h30 – Campanha de doação de sangue 
 
19h00 – 19h30 – Boas Vindas - Direção da EACH 
19h30 – 21h00 – O que é a Universidade de São Paulo? 
Ensino: 30 min 
Pesquisa: 30 min 
Extensão: 30 min 
Nomes a serem confirmados. Serão falas para apresentar as estruturas de ensino, pesquisa e extensão da 
universidade, com destaque para as comissões da unidade. 
 
21h00 – 22h30 – Mesa de debate: Universidade Pública para quem? 
Participação de professores da unidade, entidades da USP e da sociedade civil.  
Nomes a serem confirmados. 
 
2º. Dia - Terça 
9h00 – 10h30 – Por dentro da EACH 
Apresentações das entidades estudantis da EACH: Núcleo de empresas JR, DA/CAs, Atlética, Bateria, Espaço 
dos Estudantes, LABEX, DCE 



 

 

 
10h30 – 12h00 - Mesa de Debates 
Representação e protagonismo estudantil na EACH. 
Participação de professores, estudantes e egressos da EACH. 
Nomes a serem confirmados. 
 
12h00 – 12h30 – Campanha de doação de sangue 
 
14h00 – 15h30 – Por dentro da EACH 
Apresentações das entidades estudantis da EACH: Núcleo de empresas JR, DA/CAs, Atlética, Bateria, Espaço 
dos Estudantes, DCE. 
 
15h30 – 17h00 - Mesa de Debates:  
Representação e protagonismo estudantil na EACH.  
Participação de professores, estudantes e egressos da EACH. 
Nomes a serem confirmados. 
 
17h30 – 18h00 – Campanha de doação de sangue 
 
19h00 – 20h30 – Por dentro da EACH 
Apresentações das entidades estudantis da EACH: Núcleo de empresas JR, DA/CAs, Atlética, Bateria, Espaço 
dos Estudantes, DCE. 
 
20h30 – 22h00 - Mesa de Debates:  
O protagonismo dos estudantes e a democracia na EACH-USP 
Representação e protagonismo estudantil na EACH. 
Participação de professores, estudantes e egressos da EACH. 
Nomes a serem confirmados. 
 
22h00 – 22h30 – Informações - Campanha de doação de sangue 
 
 
3º. dia – Quarta 
Calourada Unificada – Campus Butantã 
10h00 – 12h00 – local de encontro a definir 
12h00 – Saída de ônibus para o Butantã (OBS: só deverá ser disponibilizado o ônibus da unidade mediante o 
mínimo e 35 estudantes a utilizar o serviço, acompanhado de um docente). 
 
4º. dia – Quinta 
Dia dos cursos: atividades planejados por cada curso para a recepção de seus ingressantes. Sugere-se que cada 
curso programe Aulas Magnas, encontro com Egressos e outras formas de apresentação do curso e do corpo 
docente. 
 
5º. dia – Sexta 
Dia de Oficinas e Atividades Esportivas: sugere-se que cada curso planeje 2 atividades para este dia: exibição de 
filmes e discussão, oficinas temáticas, atividades esportivas, dentre outras. 
 
6º. dia – Sábado 
A peculiaridade do início do semestre em 2014 provocada pela interdição do Campus Capital Zona Leste por 
questões ambientais e o sucesso alcançado na abordagem de pais e familiares especialmente convidados para um 
dia de atividades torna-se importante não só pelo aspecto da hospitalidade, mas pela necessidade de informação 
de boa qualidade que possa remover dúvidas, promover amplo esclarecimento e dar tranquilidade às famílias, 
impactando, inclusive, a reconstrução da imagem pública da EACH. Nesse sentido, serão realizados 
atendimentos em dois horários, em virtude do número de ingressantes que temos (cerca de 1020 estudantes). A 
dinâmica da atividade terá cerca de 1h30 minutos, com uma fala de boas vindas da Direção da Escola, um “bate-
papo” com docentes capacitados para atender às dúvidas, egressos e pais de egressos que falarão de suas 
experiências com relação à EACH. Depois disso, será oferecido um coffee-break e os familiares serão 



 

 

convidados a percorrer o espaço destinado às atividades (que pode não ser a EACH, no pior cenário). A divisão 
de cursos nos dois horários do sábado procura seguir a mesma divisão dos dias de matrícula. 
 
13h00 – 14h30: serão recebidos os familiares dos ingressantes em GPP, LCN, LZT, MKT, TM. 
15h00 – 16h30: serão recebidos os familiares dos ingressantes em CAF, GA, GER, OBS, SI. 
 
Grupos de trabalho 
Foram estabelecidos alguns grupos de trabalho diante das demandas de preparação destes dois eventos oque, 
obviamente, não impede que outros sejam criados em função das novas necessidades. Os grupos aqui 
identificados são os que atuaram no ano de 2013 e serão compostos oportunamente, com o indicativo dos 
responsáveis por cada atividade. 
Manual dos calouros 
Barracas 
Salas de acolhimento 
Camisetas/crachás 
Programação 
Fluxos 
Facebook/Fotos 
 
Recursos Necessários 
De acordo com a experiência de eventos anteriores, trabalha-se com a expectativa de gastos em torno de R$ 8 
mil, que serão detalhados em momento oportuno e envolvem: faixas e banners de identificação das atividades, 
camisetas de identificação dos membros da Comissão de Recepção, insumos para a Sala de Acolhimento e para a 
recepção aos familiares (água, sucos, café, etc), matérias de segurança para isolamento de público e farto 
material impresso cujo formato carece de definição 
 
São Paulo, Janeiro de 2014 
 



 

 

ANEXO IV 
 
 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGIMENTO DA  
COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA EACH 

 
Aprovado pela CG em 09.12.2010 e pela Congregação em 30.11.2011 

 
 
 
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 
 
Art. 1º – A Comissão de Graduação (CG) da EACH funcionará com o apoio de Comissões de Coordenação dos 
Cursos (CoC) de Graduação e do Ciclo Básico (CB), conforme estabelecido pelo Regimento Geral e Estatuto da 
USP e no Regimento da EACH. 
 
Da Constituição 
 
Art. 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 – Os Coordenadores de cada CoC (Cursos de Graduação e Ciclo Básico), como membros 
natos;  
II – O Presidente da CG eleito pelos membros do colegiado, para mandato de 2 (dois) anos;  
III - Os representantes discentes, em número equivalente a 20% (vinte por cento) dos 
representantes docentes. 

§ 1º - Ao assumir o mandato como Presidente da CG, automaticamente extinguir-se-á o mandato como 
Coordenador e Membro da CoC de origem. 
§ 2º - A CoC de origem do Presidente eleito terá 30 (trinta) dias para eleger novo Coordenador. 
§ 3o - Nas ausências ou impedimentos dos membros titulares estes serão substituídos pelos respectivos 
suplentes. 
§ 4º - Nas ausências ou impedimentos de membros titulares e suplentes estes serão substituídos pelos 
respectivos decanos da CoC de origem, com direito a voto. 
§ 5º - Os mandatos dos membros docentes da CG estão limitados por seus mandatos na Coordenação 
dos Cursos. 
§ 6º - Os representantes discentes terão mandato de 1 (um) ano, permitida uma recondução, e serão 
eleitos por seus pares e entre os alunos dos cursos de graduação da EACH. 

 
Art. 3º – A CG terá um Presidente e um Suplente de Presidente, eleitos pelos membros entre os titulares do 
Colegiado. 

§ 1º – O mandato do Presidente será de 2 (dois) anos, permitida uma recondução. 
§ 2º - O suplente do Presidente da CG manterá sua função de Coordenador de CoC, e terá seu 
mandato de Suplente da Presidência limitado ao mandato de Coordenador da CoC, permitida uma 
recondução. 

 
Art. 4º – A perda de mandato de membro titular da CG ocorrerá nos seguintes casos: 

I – Desligamento da função de Coordenador de Curso, exceto para assumir a Presidência, ou 
da representação discente; 
II – Não comparecimento a três sessões ordinárias consecutivas ou a cinco sessões ordinárias 
não consecutivas, a cada ano, mesmo com a substituição pelo suplente. 

 
Da Competência 
 
Art. 5º – Cabe à CG: 

 I – Traçar diretrizes e zelar pela execução dos programas determinados pela estrutura 
curricular dos cursos; 
II – Zelar pela regularidade e qualidade dos cursos; 
III – Propor à Congregação os programas e cargas didáticas dos cursos, ouvidas as CoC; 
IV – Propor à Congregação a atribuição didática dos docentes para seus cursos de Graduação; 



 

 

V – Propor à Congregação a ordenação das disciplinas ministradas pelos cursos, 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 dos cursos envolvidos; 
VIII – Coordenar os processos de avaliação e reconhecimento dos cursos; 
IX – Aprovar solicitações de matrículas em disciplinas que não atendam à ordenação 
hierarquizada dos currículos dos cursos, ouvidas as CoC; 
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 - Aprovar pedidos de transferências de alunos; 
XII – Propor à Congregação critérios para transferências de alunos; 
XIII – Homologar os pedidos de trancamento parcial ou total de matrículas; 
XIV – Emitir pareceres circunstanciados para pedidos de revalidação de diplomas e 
encaminhá-los à Congregação; 
XV – Definir normas, diretrizes e aprovar pedidos de estágios; 
XVI – Zelar pela integração das disciplinas que compõem a estrutura curricular dos cursos; 
XVII - Zelar para que os cursos de licenciatura da EACH atendam aos princípios e objetivos 
gerais do Programa de Formação de Professores da USP; 
XVIII – Exercer outras funções que lhe forem conferidas pelo Conselho de Graduação, 
Congregação, CTA ou Direção da EACH. 

Parágrafo único: Para auxiliar no cumprimento de suas atribuições, a CG poderá designar grupos de 
trabalho, 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 
 
Art. 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 matéria a ser submetida à 
apreciação da Comissão; 
IV – Deliberar sobre matéria que lhe seja submetida pela Congregação, CTA ou Direção; 
V – Designar grupos de trabalho, compostos por seus membros titulares e suplentes e, 
eventualmente, por outros docentes da EACH, bem como indicar representante para o 
cumprimento de tarefas específicas; 
VI - Representar a CG nas suas relações internas e externas. 

 
Do Funcionamento 
 
Art. 7º – A CG reunir-se-á, ordinariamente, no mínimo quatro vezes em cada semestre e, extraordinariamente, 
sempre que a convocar o Presidente ou um terço de seus membros em exercício. 

§ 1º - A convocação para as reuniões será feita por escrito, com no mínimo quarenta e oito horas de 
antecedência, dela constando a pauta de assuntos a serem deliberados. 
§ 2º - O Secretário da Comissão colherá as assinaturas dos membros em lista de presença, na hora de 
início dos trabalhos. 
§ 3º - Nas votações, o Presidente terá direito a voto e ao voto de qualidade em caso de empate. 
§ 4º - Em caso de vacância das funções de Presidente ou de Suplente do Presidente, nova eleição far-
se-á no prazo de 30 (trinta) dias. 

 
Art. 8º – A CG somente se reunirá e deliberará com a presença de mais da metade de seus membros. 

§ 1º – Verificada a falta de número legal, a sessão será instalada 30 (trinta) minutos após; não havendo 
ainda número legal para esta sessão, a reunião será realizada com qualquer número de membros 30 
(trinta) minutos depois, desde que essa disposição tenha sido indicada na convocação. 
§ 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. 
§ 3º – A inclusão de assuntos na ordem do dia poderá ser feita desde que aprovada pelo Colegiado. 
§ 4º – As sessões compõem-se de duas partes: expediente e ordem do dia. 

I - O expediente destina-se às comunicações do Presidente e dos membros da CG, bem como 
à análise das atas das reuniões; 
II – A ordem do dia destina-se aos assuntos para análise e deliberação da CG. 



 

 

§ 5º – Lavrar-se-á ata dos trabalhos de cada sessão que deverá ser analisada e aprovada pelos 
membros e assinada pelo Presidente e Secretário. 

 
Art. 9º – O Presidente poderá a seu critério, conforme necessidade do Colegiado, convidar pessoas para a 
reunião. 

I – Os membros poderão convidar pessoas para a reunião mediante aprovação da maioria dos 
presentes; 
II – Um representante do Grupo de Apoio Pedagógico da EACH (GAP-EACH) integrará as 
reuniões da CG, mas sem direito a voto. 

 
Art. 10 – O pedido de vistas aos processos e documentos em análise na CG poderá ser solicitado por qualquer 
membro e será decidido pelo Colegiado, de plano. 

§ 1º – O pedido de vistas para assunto declarado em regime de urgência na convocação deverá ser 
aprovado pelo Colegiado.  
§ 2º – O membro solicitante deverá devolver o processo à CG no prazo máximo de 10 (dez) dias. 

I – Após decorrido o prazo do § 2º o assunto constará da pauta da reunião seguinte. 
 
Art. 11 – No prazo de 15 (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. 
 
Art. 12 – Os serviços administrativos da CG serão executados por um Secretário, sob a orientação do 
Presidente. 
 
Das Disposições Gerais 
 
Art. 13 – Casos omissos serão resolvidos pela CG, salvo competência específica de outra instância decisória da 
EACH ou da USP. 
 
Disposições Transitórias 
 
Art. 1º – Os mandatos em vigor do Suplente do Presidente e dos membros da CG terão seu término quando se 
encerrarem seus mandatos na coordenação dos cursos. 
 
Art. 2º – O Presidente da CG com mandato em vigor terá sua Coordenação de Curso automaticamente extinta, 
atendendo de imediato o disposto no Art. 2º §s 1º deste Regimento; sendo residual o seu mandato de 
Presidente. 
 
Art. 3º – A CoC de origem do presidente terá 30 (trinta) dias para eleger novo Coordenador com mandato 
integral. 
 
Art. 4º – As reconduções estabelecidas neste Regimento atingem os mandatos em vigor e anteriores. 
 
 



 

 

ANEXO V 
 
 

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

 
Aprovado pela CG em 02 e 01.05.2011 

 
 

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 1o – 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 2o – As CoC da EACH, conforme a Resolução CoG 5500, serão constituídas de membros docentes, 
portadores, no mínimo, do título de doutor, e da representação discente, equivalente a 20% dos membros 
docentes, assegurado ao menos um representante discente e seu suplente, da seguinte maneira: 
 
 I – A CoC do Ciclo Básico será composta por dez membros titulares e dez suplentes. 
  
 II – A CoC do Curso de Ciências da Atividade Física será composta por 50% de seu corpo docente 
como membros titulares, com seus respectivos suplentes, e por um docente não pertencente ao curso, com seu 
suplente na mesma condição. 
  
 III – A CoC do Curso de Gestão Ambiental será composta por 30% de seu corpo docente como 
membros titulares, com seus respectivos suplentes, e por um docente não pertencente ao curso, com seu 
suplente na mesma condição. 
 
 IV – A CoC do Curso de Lazer e Turismo será composta por 30% de seu corpo docente como membros 
titulares, com seus respectivos suplentes, e por um docente não pertencente ao curso, com seu suplente na 
mesma condição. 
 
 V – A CoC do Curso de Sistemas de Informação será composta por 20% de seu corpo docente como 
membros titulares, com seus respectivos suplentes. 
 
 VI – A CoC do Curso de Têxtil e Moda será composta por 20% de seu corpo docente como membros 
titulares, com seus respectivos suplentes, e por um docente não pertencente ao curso, com seu suplente na 
mesma condição. 
 
 VII – A CoC do Curso de Gerontologia será composta por 50% de seu corpo docente como membros 
titulares, com seus respectivos suplentes, e por um docente não pertencente ao curso, com seu suplente na 
mesma condição. 
 
 VIII – A CoC do Curso de Gestão de Políticas Públicas será composta por 50% de seu corpo docente 
como membros titulares, com seus respectivos suplentes, e por um docente não pertencente ao curso, com seu 
suplente na mesma condição. 
 
 IX – A CoC do Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza será composta por 20% de seu corpo 
docente como membros titulares, com seus respectivos suplentes. 



 

 

 
 X – A CoC do Curso de Marketing será composta por 30% de seu corpo docente como membros 
titulares, com seus respectivos suplentes. 
 
 XI – A CoC do Curso de Obstetrícia será composta por 50% de seu corpo docente como membros 
titulares, com seus respectivos suplentes. 
 

Parágrafo 1o – 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 quatro semestres anteriores à realização da eleição, incluindo o semestre em 
curso. 
 
Parágrafo 2o – A renovação dos membros docentes será feita anualmente, pelo terço. 
 
Parágrafo 3o – 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 4o – Na vacância ou renúncia de cada membro titular e cada suplente, far-se-á nova eleição 
para complementar o mandato em curso. 

 
    

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

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

 
Artigo 4o – Os editais para divulgação das eleições, inscrição de candidatos e as convocações para as eleições 
deverão ser feitas com no mínimo 15 dias de antecedência, e as atas de eleição serão divulgadas por meio de 
publicação na página eletrônica da EACH.  
 

Da competência 
 
 
Artigo 5o – 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 do 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. 
 
Parágrafo Único - Para auxiliar no cumprimento de suas atribuições, a CoC poderá designar grupos de 
trabalho temporários, compostos por seus membros titulares e suplentes, e, eventualmente, por outros 
docentes do curso, e poderá ainda indicar representante para o cumprimento de tarefas específicas. 
 

Artigo 6o – 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. 

 

Da Coordenação 
 
  
Artigo 7o – 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, em conjunto com o suplente de coordenador, sobre matéria que lhe seja submetida pelo 
Diretor ou pela Congregação da EACH ou pelo presidente da CG. 
 
Parágrafo 1o – Além de seu voto, terá o Coordenador, em caso de empate, o voto de qualidade, exceto 
em votações secretas. 
  
Parágrafo 2o – O Coordenador será substituído, em seus impedimentos, pelo suplente de coordenador, 
membro titular da CoC. 



 

 

 
Parágrafo 3o – No impedimento do Coordenador e do suplente de coordenador, responderá pelo curso 
o docente mais graduado da CoC com maior tempo de serviço docente na USP. 
 
Parágrafo 4o – Em caso de vacância ou renúncia das funções de coordenador ou de suplente de 
coordenador, a CoC deverá providenciar a eleição de novo coordenador ou suplente de coordenador no 
prazo máximo de 30 dias.  

 

Do funcionamento 
 
 
Artigo 8o – 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 setenta e duas 
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 9º – 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 no mínimo três membros, 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 10º – O pedido de vista para estudo de processo pode ser solicitado por qualquer membro da CoC e será 
decidido pelo colegiado, de plano. 
 

Parágrafo 1º – O membro solicitante deve devolver o processo à CoC no prazo máximo de 10 dias, 
acompanhado de parecer circunstanciado. 

 
Artigo 11º – No prazo de quinze dias úteis, a contar da data da reunião, as decisões da CoC serão enviadas aos 
órgãos competentes e estarão à disposição dos interessados para conhecimento. 
 
Artigo 12º – 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 13º – Os serviços administrativos da CoC serão executados por um Secretário, sob a orientação do 
Coordenador, que será auxiliado pelo suplente de coordenador. 

 
 

Das Disposições Gerais 
 

 
Artigo 14º – Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela CoC, salvo competência específica de 
outra instância decisória da EACH ou da USP. 
 
Artigo 15º – Ficam revogadas as resoluções contrárias a este regimento a partir da data de sua aprovação no 
Conselho de Graduação da USP. 



 

 

ANEXO VI 
 
 

Regimento das Comissões de Coordenação de Cursos (CoC) 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 1o – 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 políticos-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 2o – As CoC da EACH, conforme a Resolução CoG 5500, serão constituídas de membros docentes, 
portadores, no mínimo, do título de doutor, e da representação discente, equivalente a 20% da representação 
docente, da seguinte forma: 

I – O coordenador do Curso, eleito pela CoC, entre seus membros titulares; 

II – O Suplente da Coordenação, eleito pela CoC entre seus membros titulares; 

III – Três membros docentes e seus respectivos suplentes, eleitos entre os docentes do curso; 

IV – Um membro docente de outro curso da EACH, indicado pela CoC; 

V – Um representante discente e seu suplente, eleitos por e dentre os alunos do curso. 

Parágrafo 1º - Cada curso poderá, a seu critério, propor as alterações necessárias à adequação da 
composição de sua CoC, devendo ser apreciada e aprovada pela Comissão de Graduação da EACH 
para, a seguir, ser inserida no Regimento da CoC. 

Parágrafo 2o – Os membros docentes titulares e seus respectivos suplentes terão mandato originários 
de três anos, permitida 01 (uma) recondução, 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 01 (um) dos quatro semestres  anteriores à realização da eleição, 
incluindo o semestre em curso. 

Parágrafo 3o – O representante discente e seu respectivo suplente terá mandato de um ano, permitida 
01 (uma) recondução; 

Parágrafo 4o – Na vacância ou renúncia de cada membro titular e cada suplente, far-se-á nova eleição 
para complementar o mandato em curso. 

Da coordenação e suas alternâncias 

Artigo 3º - A CoC elegerá seu Coordenador e Suplente da Coordenação dentre os seus membros titulares 
docentes eleitos para mandatos originários, pertencentes a Unidade responsável pelo oferecimento do Curso, 
sendo seus mandatos de 02 (dois) anos, permitidas até 02 (duas) reconduções. 



 

 

Parágrafo 1o – O Coordenador e o Suplente da Coordenação ao assumirem os seus respectivos 
mandatos passam a respeitar o limite destes novos mandatos limitando-os ou ampliando-os para o 
término do período previsto nos termos do artigo 3º, caput, considerando-se para seu cálculo, os seus 
respectivos mandatos originários. 

Parágrafo 2º – O Coordenador do Curso será substituído, em suas faltas, impedimentos e vacância, 
pelo Suplente da Coordenação, eleito pela regra estabelecida no artigo 3º deste Regimento. 

Parágrafo 3º – No impedimento temporário do Coordenador do Curso e do Suplente da Coordenação, 
exercerá a Coordenação do Curso o docente mais graduado da CoC com maior tempo de serviço 
docente na USP. 

Parágrafo 4º – Com prazo de 45 (quarenta e cinco) dias antecedentes ao término do mandato do 
Coordenador ou do Suplente de Coordenação deverá ser estabelecido o procedimento para eleição de 
suas substituições, respectivamente. 

a) não havendo recondução dos mandatos de coordenador ou suplente de coordenador, no prazo do 
parágrafo 4º acima, a CoC deverá estabelecer prioritariamente a sua recomposição para 
legitimidade de seus membros titulares para concorrerem ao mandato de coordenador ou suplente 
de coordenação.  
 

b) havendo recondução dos mandatos de coordenador ou suplente de coordenador, no prazo do 
parágrafo 4º acima, a CoC deverá estabelecer se haverá necessidade de recomposição de seus 
titulares em função dos mandatos originários. 

Parágrafo 5º – Em caso de vacância ou renúncia das funções de Coordenador e/ou Suplente da 
Coordenação, a CoC deverá determinar eleição para suprir a respectiva falta nos termos previstos no 
parágrafo 4º, alínea “a”, e durante o período eletivo até à eleição de novo coordenador ou suplente de 
coordenação aplica-se a regra do Parágrafo 3º, ambos deste artigo. 

Artigo 4o – Os editais para divulgação das eleições, inscrição de candidatos e as convocações para as eleições 
deverão ser aprovadas pela CoC e providenciadas com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência, e as atas de 
eleição serão divulgadas entre os docentes do curso. 

Da competência 

Artigo 5o – 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 do 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. 

Parágrafo Único - Para auxiliar no cumprimento de suas atribuições, a CoC poderá designar grupos de 
trabalho temporários, compostos por seus membros titulares e suplentes, e, eventualmente, por outros 
docentes do curso, e poderá ainda indicar representante para o cumprimento de tarefas específicas. 

Artigo 6o – 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. 

Da Coordenação 

Artigo 7o – 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, em conjunto com o suplente de coordenador, sobre matéria que lhe seja submetida pelo 
Diretor ou pela Congregação da EACH ou pelo Presidente da CG. 

Parágrafo único – Além de seu voto, terá o Coordenador, em caso de empate, o voto de qualidade, 
exceto em votações secretas. 

Do funcionamento 

Artigo 8o – 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 setenta e duas 
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 9º – 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 no mínimo três membros, 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 a ata dos trabalhos de cada comissão, a qual será analisada, aprovada e 
assinada pelo Coordenador do Curso e pelo secretário 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 10º – O pedido de vista para estudo de processo pode ser solicitado por qualquer membro da CoC e será 
decidido pelo colegiado, de plano. 

Parágrafo 1º – O membro solicitante deve devolver o processo à CoC no prazo máximo de 10 dias, 
acompanhado de parecer circunstanciado. 

Artigo 11º – No prazo de quinze dias úteis, a contar da data da reunião, as decisões da CoC serão enviadas aos 
órgãos competentes e estarão à disposição dos interessados para conhecimento. 

Artigo 12º – As pautas 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. 

Artigo 13º – Os serviços administrativos da CoC serão executados por um Secretário, sob a orientação do 
Coordenador, que será auxiliado pelo Suplente da Coordenação. 

Das Disposições Gerais 

Artigo 14º – Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela CoC, salvo competência específica de 
outra instância decisória da EACH ou da USP. 

Artigo 15º – Ficam revogadas as resoluções contrárias a este regimento a partir da data de sua aprovação no 
Conselho de Graduação da USP. 



 

 

ANEXO VII 
 

 



 

 

ANEXO VIII 
 

 



 

 

ANEXO IX 
 

 


