
 

 

Memorando CG/EACH nº. 008/2010 – Circular   

São Paulo, 22 de junho de 2010. 

 

Prezado (a) Senhor (a),  

 

De ordem da Profª. Drª. Maria Cristina Motta de Toledo convoco Vossa Senhoria para a 12ª. reunião extraordinária 
da Comissão de Graduação da EACH , a realizar-se no dia 24.06.2010, 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. ATRIBUIÇÃO DIDÁTICA FINAL DOS CURSOS . 
 
2.   AVALIAÇÃO DE CURSOS NA EACH.  
 Discussão sobre o cronograma e procedimentos decididos anteriormente. 
 
3. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA EACH. 

Cronograma informado pela Direção e discussão sobre os procedimentos a serem adotados pelos coordenadores, 
inclusive apresentação de materiais como PPP e PMA de cada curso. 

 
4. ENCONTRO DOS PROFESSORES DA EACH-USP. 
 Apresentação do Projeto GAP-EACH. 
 
5.  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. 
 
6.  UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO PROGRAMA PRO-LAB. 
  Análise da proposta de Aplicação dos Recursos para 2010 para envio à Pró Reitoria de Graduação (quadro resumo). 

(Anexo I)  
 
7. PROCESSO DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DO CURSO DE G ESTÃO DE POLÍTICAS 

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

 
8.  PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR APRESENTADA PELO PROF . DR. LUÍS MOCHIZUKI.  
  Discussão, apresentação de sugestões e ampliação das possibilidades para otimização dos recursos humanos e de 

infra-estrutura nas atividades didáticas da Graduação da EACH. (Anexo II)  
 
09. PROPOSTA DE MODELOS POSSÍVEIS PARA ATRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS AULA AOS DOCENTES DAS 

DISCIPLINAS DA EACH. 
  Definição das atribuições feitas no âmbito dos Cursos da EACH. (Anexo III)  
 
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.  (Anexos IV e V)  
 
12. SOLICITAÇÃO DE ALUNOS DE DISPENSA DE ATIVIDADES DIDÁTICAS POR RAZÕES DE CRENÇA RELIGIOSA 

E PROPOSIÇÃO DE PLANO DE ESTUDOS. Discussão sobre os procedimentos a serem adotados. 
 



 

 

13. ASSUNTOS PARA REFERENDAR. 
 

a) Processo de Renovação de Reconhecimento do Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza para o Ensino 
fundamental. 

 
b) Termos de convênio. 

− Empresa: Fundação Centro Brasileiro de Proteção e Pesquisa das Tartarugas Marinhas. Firmado em 
31/05/2010.  

− Empresa: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo. Firmado em 01/06/2010.  
− Empresa: TESIS – Tecnologia e Consultoria de Sistemas em Engenharia Ltda. Firmado em 01/06/2010.  
− Empresa: Associação Brasileira das Operadoras de Turismo - BRAZTOA. Firmado em 20/05/2010.  
− Empresa: Ala Comércio Internacional Importação e Exportação Ltda. Firmado em 21/05/2010.  
− Empresa: Empresa Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A . Firmado em 21/06/2010.  
− Empresa: Object Training Treinamentos Ltda. Firmado em 21/05/2010.  
− Empresa: WG Systems. Firmado em 25/05/2010.  

 
14.  REQUERIMENTOS DIVERSOS 
 
 Recurso solicitando revisão de prova da disciplina ACH0032 – Arte, Literatura e Cultura (com parecer contrário) - LZT 
 - Recurso solicitando Revisão de Prova apresentado por Débora Ramos Penteado. 
 -  Recurso solicitando Revisão de Prova apresentado por Thais Pereira Bicudo. 
 -  Recurso solicitando Revisão de Prova apresentado por Karina Lumy Barbosa. 
 -  Recurso solicitando Revisão de Prova apresentado por Daniela Trombini Avancini. 
 
 Recurso solicitando revisão de prova da disciplina ACH0051 – Estudos Diversificados I (com parecer contrário) - SIN 
 -  Recurso solicitando Revisão de Prova apresentado por Fábio Sardinho Cury. 
 
 Requerimento solicitando que a matrícula não seja cancelada (com parecer favorável) - SIN 
 -  Requerimento apresentado por Paulo Eduardo Martins Jorgas. 
 
  Requerimento de Reativação de Matrícula (com parecer favorável) - SIN 
 -  Requerimento de Reativação de Matrícula apresentado por Cláudio Vaz Gomes Neto. 
 
  Requerimento de Trancamento Total de Matrícula (com parecer favorável) - SIN 
 -  Requerimento apresentado por Felipe Ferri da Guia Monteiro. 
 
  Requerimento de Reativação de Matrícula (com parecer favorável) - MKT 
 -  Requerimento de Reativação de Matrícula apresentado por Rodrigo Ramon de Lima Gomez. 
 
 Requerimento solicitando que a matrícula não seja cancelada (com parecer favorável) - MKT 
 -  Requerimento apresentado por Marcelo Paulo Young Woo Song. 
 
 
 
A documentação pertinente aos assuntos em pauta poderá ser consultada no Serviço de Graduação. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

Rosângela Vicente 
Técnico Acadêmico 

 



 

 

 

ANEXO I 
 

PROGRAMA DE REEQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO DIDÁTICO 2 010 (Pro-Lab) - Linha 1  
 
 

 
Material 

 
Descrição 

 
Justificativas 

 
Qtde 

 
Disciplinas Beneficiadas 

 
Cursos 

No de 
alunos 

atendidos  

 
Orçamento 

(R$) 

LIQUIDIFICADOR 
PROFISSIONAL 

110 Volts, 
Capacidade 4 litros, 

corpo metálico 

Para equipar o Lab 
Gastronomia e 

utilização nas práticas 
do laboratório 

1 ACH 1516 Gastronomia 
 

LZT/GER/
UNATI 

  

150 500,00 

COMBINADO E 
CUTTER DE 

MESA 

Potencia 900W, 
trifásico, 2 

velocidades, 220 
Volts, RPM 1500 a 
3000, Cuba inox de 
4 litros, Dimensões 

440 x 226 x 304 
mm 

Processador de 
alimentos para 

utilização em aulas 
práticas 

1 ACH 1516 Gastronomia LZT/GER/
UNATI 

150  
1.000,00 

FRITADEIRA 
ELÉTRICA 

Capacidade 4 litros, 
220 Volts, Potência 
1600 W, Cuba 304 
GN, com peneira 

retangular, 
Termostato 

regulável de 20o.C a 
129o. C 

Fritura de preparações 
e utilização nas práticas 
do laboratório 

1 ACH 1516 Gastronomia LZT/GER/
UNATI 

150 350,00 

MICROONDAS Bivolts Para aquecimento de 
alimentos e 

preparações nas 
práticas do laboratório 

1 ACH 1516 Gastronomia LZT/GER/
UNATI 

150 400,00 

PANELA 
DE PRESSÃO 

4 litros Para cozimento de 
alimentos e 

preparações em 
práticas do laboratório 

 

1 ACH 1516 Gastronomia LZT/GER/
UNATI 

150 300,00 

BATEDEIRA 
PLANETÁRIA 

Alimentação 220 
Volts, Potência: 300 

W, capacidade 4 
litros, 5 velocidades 

Para a preparação de 
massas doces e 

salgadas  de confeitaria 

1 ACH 1516 Gastronomia LZT/GER/
UNATI 

150 500,00 

CILINDRO 
ELÉTRICO PARA 

MASSAS 

Bivolt, para uso 
domestico, com 

cortador de 
talharim, motor ¼ 
HP, para sovar e 
cilindrar massas 

Para a preparação de 
massas salgadas e uso 

geral nas práticas do 
laboratório 

1 ACH 1516 Gastronomia LZT/GER/
UNATI 

150 500,00 

FORNO DE 
CONVECCÃO 

 

Com indicador de 
temperatura 

eletrônico, Indicador 
de tempo, Liga – 

Desliga, Injeção de 
vapor manual, 
Capacidade: 4 

Assadeiras 
35x35cm, Potência 
3,3 KW, Voltagem: 

220V 

Para cozimento de 
alimentos que 
necessitam de 

utilização de vapor e 
uso geral nas práticas 

do laboratório 

1 ACH 1516 Gastronomia LZT/GER/
UNATI 

150 2.000,00 

BALDE DE INOX 5L Aula prática de Higiene 
e conforto 

2 ACH3043 O Cuidado 
Gerontológico 

GER 40 173,00 

COMADRE Inox  Aula prática de higiene 
e conforto 

1 ACH3043 O Cuidado 
Gerontológico 

GER 40 148,00 

BACIA DE INOX 4,700ml, 35cm Aula prática de higiene 
e conforto 

2 ACH3043 O Cuidado 
Gerontológico 

GER 40 122,00 

 



 

 

CUBA REDONDA 10cm inox Aula prática de curativo 
e procedimentos 

2 ACH3043 O Cuidado 
Gerontológico 

GER 40 26,00 

BENGALA Bengala 4 pontas Aula prática de Cuidado 
ao idoso 

1 ACH3043 O Cuidado 
Gerontológico 

GER 40 67,00 

TRAVESSEIRO Cuca fresca Aula prática de Cuidado 
ao idoso 

1 ACH3043 O Cuidado 
Gerontológico 

GER 40 31,00 

JOGO DE 
LENÇOL 
BRANCO 

Solteiro sem 
elástico 

Aula prática de higiene 
e conforto 

1 ACH3043 O Cuidado 
Gerontológico 

GER 40 100,00 

COLCHA Solteiro  de algodão Aula prática de higiene 
e conforto 

1 ACH3043 O Cuidado 
Gerontológico 

GER 40 80,00 

BIOMBO TRIPLO Móvel hospitalar 
com rodízio 

Aula prática de Cuidado 
ao idoso 

1 ACH3043 O Cuidado 
Gerontológico 

GER 40 297,00 

POLTRONA 
ARTICULAVEL 

Poltrona reclinavel Aula prática de Cuidado 
ao idoso 

1 ACH3043 O Cuidado 
Gerontológico 

GER 40 933,00 

MESA DE 
REFEIÇÃO NO 

LEITO 

Mesa de mayo, 
formica 

Aula prática de Cuidado 
ao idoso 

1 ACH3043 O Cuidado 
Gerontológico 

GER 40 401,00 

PLICÔMETRO 
(ADIPÔMETRO)  

Lange Material que geralmente 
é utlizado por grupos de 

alunos, e por isso há 
necessidade de mais de 

um 

01 ACH3076 Avaliação 
nutricional do idoso/ 
Avaliação funcional do 
idoso 

GER 60 1.170,00 

BLOCO 
CALIBRADO 

PARA 
PLICÔMETRO 

Cardiomed Os plicômetros do 
laboratório precisam ser 

calibrados 
periodicamente para 

fidedignidade das 
análises 

01 ACH3076 Avaliação 
nutricional do idoso/ 
Avaliação funcional do 
idoso 

GER 60 40,00 

ANALISADOR 
POR 

BIOIMPEDÂNCIA 

Analisador de 
Composição 

Corporal Tetrapolar 
Maltron BF-900 

As disciplinas do curso 
de gerontologia, em 

especial as disciplinas 
pertinentes à nova 
grade curricular, se 
beneficiarão desse 

equipamento para as 
aulas práticas.  

01 ACH3076 Avaliação 
Nutricional do Idoso / 
Avaliação funcional do 
idoso/ Nutrição no 
envelhecimento 

GER 60 2.057,00 

APARELHO DE 
ELETROESTIMU

LAÇÃO 
PORTÁTIL 

 

Neurodyn Portátil - 
FES e TENS 

(Ibramed) 

Material será usado em 
aula prática de recursos 
fisioterapêuticos (foco 
no alivio de dor e na 

reabilitação 
musculoesquelética)  

01 ACH3027 Princípios de 
Fisioterapia Aplicados à 
Gerontologia 

GER 60 429,00 

PESO VAGINAL Peso Vaginal de  20 
gramas (Femcone) 

Material será usado em 
aula de recursos 

fisioterapêuticos (foco 
não tratamento da 

incontinência urinária) 

01 ACH3027 Princípios de 
Fisioterapia Aplicados à 
Gerontologia 

GER 60 48,28 

PESO VAGINAL Peso Vaginal de 70 
gramas (Femcone) 

Material será usado em 
aula de recursos 

fisioterapêuticos (foco 
no tratamento da 

incontinência urinária) 

01 ACH3027 Princípios de 
Fisioterapia Aplicados à 
Gerontologia 

GER 60 39,00 

SHAKER Incentivador 
Respiratório para 
Higiene Brônquica 

da (NCS) 

Material será usado em 
aula de recursos 

fisioterapêuticos (foco 
no tratamento distúrbios 

respiratórios) 

01 ACH3027 Princípios de 
Fisioterapia Aplicados à 
Gerontologia 

GER 60 66,50 

THRESHOLD IMT Incentivador 
Respiratório para 

fortalecimento 
(Respironics) 

Material será usado em 
aula de recursos 

fisioterapêuticos (foco 
no tratamento distúrbios 

respiratórios) 

01 ACH3027 Princípios de 
Fisioterapia Aplicados à 
Gerontologia 

GER 60 84,13 

 



 

 

 
RESPIRON Incentivador 

Respiratório para 
manutenção da 

ventilação pulmonar  

Material será usado em 
aula de recursos 

fisioterapêuticos (foco 
no tratamento distúrbios 

respiratórios) 

01 ACH3027 Princípios de 
Fisioterapia Aplicados à 
Gerontologia 

GER 60 23,40 

MANOVACUOMET
RO 

Aparelho para 
aferição de força 

muscular 
respiratória 

Material será usado em 
aula de recursos 

fisioterapêuticos (foco 
no tratamento distúrbios 

respiratórios) 

01 ACH3027 Princípios de 
Fisioterapia Aplicados à 
Gerontologia 

GER 60 808,55 

DINAMÔMETRO 
DE PREENSÃO 
MANUAL (HAND 

GRIP) 

Aparelho para 
aferição de força de 

membros 
superiores (JAMAR) 

Material será usado em 
aula prática de 

avaliação física do 
idoso 

01 ACH3027 Princípios de 
Fisioterapia Aplicados à 
Gerontologia 

GER 60 938,52 

BANCO DE WELLS Aparelho para 
avaliação da 

flexibilidade da 
coluna e membros 

inferiores 

Material será usado em 
aula prática de 

avaliação física do 
idoso 

01 ACH3027 Princípios de 
Fisioterapia Aplicados à 
Gerontologia 

GER 60 275,00 

EVAPORADOR 
ROTATIVO COM 
TACOMETRO E 
BANHO DIGITAL 

Conjunto de rotação 
completo 

microprocessado, 
com 5-200rpm, 

com vácuo de até 5 
mbar. Com 

superfície de 
resfriamento de 1,2 

L. Banho de 
aquecimento de 3 
L. Resistência de 
aquecimento  de 

1000W, 
microprocessada, 

com faixa de 
temperatura 

0-180°C. 

Além do uso intrínseco  
em demonstrações 

didáticas, este 
equipamento permite 

reciclar e reutilizar 
reagentes usados 

comumente nas aulas. 

1 ACH4024 Linguagem 
Química e Reações 
Químicas / ACH4054 
Laboratório de Química / 
Diversidade  
Biológica. 

LCN/GA/ 
TM 

360 4830,62 

DIAPASÕES PARA 
TESTE DE 
SURDEZ 

São os mesmos 
usados para afinar  

instrumentos 
musicais. 

Instrumento a ser 
utilizado em aulas 

práticas de audição 

20 ACH3002 Fundamentos 
Biológicos da Gerontologia 
I/   
ACH5002 Fundamentos 
Biológicos da Obstetrícia I /  
ACH0563 Fundamentos 
Biológicos para Ciências da 
Atividade Física I   

GER/OBS
/ 

CAF 

180 600,00 

ASPIRADOR DE 
SECREÇÕES  

Aspirador de 
secreções portátil – 

uso clínico 

Possibilitar a prática do 
procedimento aspiração 

de vias aéreas e 
contribuir para o 

desenvolvimento da 
destreza manual 

01 ACH 5033 Fundamentação do processo 
de cuidar na saúde 

da mulher 
 

OBS/GER 120 280,00 

SIMULADOR DE 
CATETERISMO 

VESICAL 
FEMININO 

Representação do 
abdome e genitais  
para introdução de 
cateter na uretra 

feminina 

Possibilitar a prática do 
procedimento 

cateterismo vesical 
feminino  e contribuir 

para o desenvolvimento 
da destreza manual 

02 ACH 5033 
Fundamentação do processo 

de cuidar na saúde 
da mulher – ACH 5033 

 

OBS/GER 120 5400,00 

SIMULADOR DE 
INJEÇÃO 

INTRAMUSCULAR 

Simulador com 
nádegas e coxas 
para aplicação de 
injeções 
intramusculares nos 
músculos glúteos e 
vasto lateral e 
injeções 
ventroglúteas. 
Com uma parte do 
quadrante superior 
lateral da área 
glútea seccionada 

Possibilitar a prática do 
procedimento de 
administração de 
injeções 
intramusculares  e 
contribuir para o 
desenvolvimento da 
destreza manual 

01 ACH 5033 
Fundamentação do processo 

de cuidar na saúde 
da mulher – ACH 5033 

 

OBS/GER 120 2.600,00 



 

 

para expor as 
estruturas situadas 
por baixo.  

CAPELAS 
EXAUSTÃO 

 

Capela para 
exaustão de   gases 

provenientes de 
reagentes e 

reações químicas, 
com acabamento 
em fórmica, porta 

de vidro 
transparente e 

exaustor centrifugo. 
 

Laboratórios de 
Quimica, Biologia e 

Microscopia 

03 ACH4054 Laboratório de 
química 
ACH1023 Química 
Ambiental  
ACH2517 Tecnologia de 
não-tecidos têxteis técnicos 
 

LCN, GA 
e CAF 

300 28.500,00 

CARRO 
PLATAFORMA 

 

Carro plataforma 
metálico com rodas 
com câmara de ar 

Comprimento 
1mX60cm largura X 

1m de altura 

Para transporte de 
materiais do 

almoxarifado e 
laboratórios 

01 ACH4054  Laboratório de 
Química 
ACH4085 Diversidade 
Zoológica 
ACH4095 Diversidade 
Vegetal e Fungos 
ACH5002 Fundamentos 
Biológicos da Obstetrícia  
ACH3002 Fundamentos 
Biológicos da Gerontologia  
ACH4005 – Sistema Terra 

Todos os 
cursos 

420 400,00 

 
CARRO 

TRANSPORTE 

Fabricado em aço 
inox com 

acabamento 
escovado, 

prateleiras e trava 
nas rodas 

Altura 
90cmXcomprimento

70cmX 
profundidade 40cm   

Locomoção interna de 
materiais e 
demonstração para aula 
prática 

02 ACH4008 Ecologia 
ACH4054  Laboratório de 
Química 
ACH4085 Diversidade 
Zoológica 
ACH4095 Diversidade 
Vegetal e Fungos 
ACH5002 Fundamentos 
Biológicos da Obstetrícia  
ACH3002 Fundamentos 
Biológicos da Gerontologia  
ACH4005 – Sistema Terra  

LCN, GA, 
CAF, 
GER, 
OBS 

420 1.600,00 

 
MANUTENÇÃO  

Manutenção de 
Microscópios, 

Lupas, troca de 
Membrana de 

Osmose Reversa, 
filtro de carvão ativo 

 

 
Serviços para 

manutenção de  
equipamentos para 

laboratório 

 ACH4025 Organização e 
Expressão do Material 
Genético e Engenharia 
Genética 
ACH4085 Diversidade 
Zoológica 
ACH4095 Diversidade 
Vegetal e Fungos 
ACH4054 Laboratório de 
Química 
ACH2517 – Tecnologia de 
não-tecidos têxteis técnicos 
ACH1023 Química 
Ambiental 
 

 
LCN, GA, 

CAF, 
GER, 
OBS 

360 4.000,00 

VIDRARIA 
 

Reposição de 
vidraria para os 
laboratórios, tais 

como béquer, 
proveta, placa de 

petri, etc. 

Vidraria básica de 
laboratório para 
reposição dos 
laboratórios 

 

 ACH2517 – Tecnologia de 
não-tecidos têxteis técnicos 
ACH1023 Química 
Ambiental 
ACH4054 Laboratório de 
Química 

 
LCN, GA, 

TM 

300 3.000,00 

 
PLÁSTICOS 

Materiais plásticos 
tais como baldes, 
bandejas, potes e 
frascos com tampa 

Materiais plásticos para 
reposição e novas 

aquisições em 
laboratórios didáticos, 

tais como baldes, 
caixas organizadoras, 
recipientes diversos 
para aula de campo 

 ACH4085 Diversidade 
Zoológica 
ACH4095 Diversidade 
Vegetal e Fungos 
ACH5002 Fundamentos 
Biológicos da Obstetrícia I 

 
OBS e 
LCN  

300 1.500,00 

 
BALANÇA 
ANALÍTICA 

 
Balança de alta 
precisão para se 

obter massas com 
alta exatidão, com 

Para pesagem precisa 
de reagentes nos 

laboratório de química e 
biologia 

01 ACH4054 Laboratório de 
Química 
ACH2517 – Tecnologia de 
não-tecidos têxteis técnicos 
ACH1023 Química 

TM, GA, 
LCN e 
CAF 

300 3.500,00 



 

 

capela e visor 
digital, bivolt  

 

Ambiental 
ACH1033 Ecologia 
ACH0563 Fundamentos 
Biológicos para Ciências da 
Atividade Física I 
 

BALANÇA SEMI- 
ANALÍTICA 

 

Balança de 
precisão para se 

obter massas, com 
visor digital, bivolt 

Para pesagem precisa 
de reagentes nos 

laboratório de química e 
biologia 

02 ACH4054 Laboratório de 
Química 
ACH2517 – Tecnologia de 
não-tecidos têxteis técnicos 
ACH1023 Química 
Ambiental 
ACH1033 Ecologia 
ACH0563 Fundamentos 
Biológicos para Ciências da 
Atividade Física I 
 

TM, GA, 
LCN e 
CAF 

300 3.400,00 

PHMETRO Medidor de Ph com 
visor digital e 
eletrodo para 

aplicação em meios 
aquosos, bivolt   

Para complementação 
dos equipamentos 
necessários aos 

laboratórios  

02 ACH4054 Laboratório de 
Química 
ACH2517 – Tecnologia de 
não-tecidos têxteis técnicos 
ACH1023 Química 
Ambiental 
ACH1033 Ecologia 
ACH0563 Fundamentos 
Biológicos para Ciências da 
Atividade Física I 
 

TM, GA, 
LCN e 
CAF 

300 1.200,00 

CHAPA 
AQUECEDORA 

Bivolt, com agitador 
magnético, 
analógico. 

Para complementação 
dos equipamentos 
necessários aos 

laboratórios 

05 ACH4054 Laboratório de 
Química 
ACH2517 – Tecnologia de 
não-tecidos têxteis técnicos 
ACH1023 Química 
Ambiental 
ACH1033 Ecologia 
ACH0563 Fundamentos 
Biológicos para Ciências da 
Atividade Física I 
 

TM, GA, 
LCN e 
CAF 

300 2.000,00 

MARTELOS 
 

Martelo petrográfico 
de cabo médio-

Martelo de geólogo 
com cabeça 
contiaguda e 
comprimento 

330mm 

Material utilizado em 
aulas de campo 

10 ACH1085 – Natureza e 
tipos de solos 
ACH4005 – Sistema Terra II 
ACH4063 – História Natural 
ACH4045 – Seminários de 
Campo 1 
 

GA e LCN 480 1.600,00 

BÚSSOLAS 
 

Marcação do 
Azimute: 
de 0 a 360º; 
Escala com divisão 
de 1 em 1º; 
Equipada com 
espelho para 
leituras com visada 
de precisão; 
corpo em alumínio 
de alta esistência; 
Dimensões: 80 x 70 
x 35 mm; 

 

Material utilizado em 
aulas de campo 

04 ACH1085 – Natureza e 
tipos de solos 
ACH4005 – Sistema Terra II 
ACH4063 – História Natural 
ACH4045 – Seminários de 
Campo 1 

 

GA e LCN 480 2.000,00 

GPS COM CABO 
PARA 

TRANSFERÊNCIA 
DE DADOS 

 

Dimensões, LxAxP: 
11,2 x 5,1 x 3,0 cm, 
Alimentação: 2 
pilhas AA , A prova 
d’água 

 

Material utilizado em 
aulas de campo 

 

05 ACH1085 – Natureza e 
tipos de solos 
ACH4005 – Sistema Terra II 
ACH4063 – História Natural 
ACH4045 – Seminários de 
Campo 1 
 

GA e LCN 480 1.500,00 

CHUVEIRO LAVA 
OLHOS 

 

Tampa de proteção 
automaticamente 
aberta com o 
acionamento 
manual através da 

Equipamento de 
segurança  

01 ACH4054 Laboratório de 
Química 
ACH2517 – Tecnologia de 
não-tecidos têxteis técnicos 
ACH1023 Química 

TM, GA, 
LCN e 
CAF 

360 1.000,00 



 

 

plaqueta empurre. 
tubulação e 
conexões em tubo 
galvanizado pintado 
na cor verde. 

 

Ambiental 
ACH1033 Ecologia 
ACH0563 Fundamentos 
Biológicos para Ciências da 
Atividade Física I 
 

PONTEIRO PARA 
ROCHA 

 

Ponteiro sextavado 
para rocha ¾ “ x 10” 
Composição de aço 

Material auxiliar para 
procedimentos de 

campo 

10 ACH1085 – Natureza e 
tipos de solos 
ACH4005 – Sistema Terra II 
ACH4063 – História Natural 
ACH4045 – Seminários de 
Campo 1 

LCN e GA 480 200,00 

MARRETA Marreta oitavada, 
2kg com cabo  de 

fibra de vidro e 
revestimento de 

polipropileno  
Empunhadura em 

PVC.  

Material utilizado em 
aulas de campo 

10 ACH1085 – Natureza e 
tipos de solos 
ACH4005 – Sistema Terra II 
ACH4063 – História Natural 
ACH4045 – Seminários de 
Campo 1 

LCN e GA 480 500,00 

REAGENTES Reposição de 
reagentes 

Reposição e novas 
aquisições de 

substâncias químicas 
utilizadas nos 

experimentos didáticos 

 ACH4054 Laboratório de 
Química 
ACH2517 – Tecnologia de 
não-tecidos têxteis técnicos 
ACH1023 Química 
Ambiental 
ACH0563 Fundamentos 
Biológicos para Ciências da 
Atividade Física I 
 

LCN, GA, 
TM e CAF 

360 4.613,00 

MATERIAIS 
HOSPITALARES 

Reposição de 
material de 
consumo  

Materiais de uso 
hospitalar, como gase, 
fita creme, povidine, 

agulhas, sondas, 
seringas, etc. 

 ACH3002 Fundamentos 
Biológicos da Gerontologia I 
ACH5002 Fundamentos 
Biológicos da Obstetrícia I 
ACH0563 Fundamentos 
Biológicos para Ciências da 
Atividade Física I 
 

GER, 
OBS e 
CAF 

180 1.700,00 

PROJETOR – 
DATA SHOW 

Projetor Epson S8 
2500 Lumens. 

Uso para 
demonstrações 

didáticas em aulas a 
serem ministradas no 

CEPAF (ginásio) 

1 Programas de Esportes 
Coletivos;Programas de 
Esportes Individuais;  
Práticas de Atividades 
Físicas na Idade Adulta I e 
II; Prática de Atividades 
Físicas na Velhice I e II; 
Programas de Esportes 
Adaptados 

CAF/GER
/LZT 

360 1600,00 

NOTEBOOK Dell ou similar Uso para 
demonstrações 

didáticas em aulas a 
serem ministradas no 

CEPAF (ginásio) 

1 Programas de Esportes 
Coletivos;Programas de 
Esportes Individuais;  
Práticas de Atividades 
Físicas na Idade Adulta I e 
II; Prática de Atividades 
Físicas na Velhice I e II; 
Programas de Esportes 
Adaptados 

CAF/GER
/LZT 

360 2500,00 

LÂMPADAS PARA 
DATA SHOW 

Marca Epson Necessárias para 
reposição do aparelho 
citado no item 1 

2 Programas de Esportes 
Coletivos;Programas de 
Esportes Individuais;  
Práticas de Atividades 
Físicas na Idade Adulta I e 
II; Prática de Atividades 
Físicas na Velhice I e II; 
Programas de Esportes 
Adaptados 

CAF/GER
/LZT 

360 1060,00 

TELÃO Com tripé – 
180x180 

Utilizado para projeções 
nas quadras ou nas 
salas de atividades 
físicas do CEPAF 

2 Programas de Esportes 
Coletivos;Programas de 
Esportes Individuais;  
Práticas de Atividades 
Físicas na Idade Adulta I e 
II; Prática de Atividades 
Físicas na Velhice I e II; 

CAF/GER
/LZT 

360 530,00 



 

 

Programas de Esportes 
Adaptados 

TV 32” LG plasma 32” com 
pedestal 

Para uso de projeções 
em aulas 

1 Programas de Esportes 
Coletivos;Programas de 
Esportes Individuais;  
Práticas de Atividades 
Físicas na Idade Adulta I e 
II; Prática de Atividades 
Físicas na Velhice I e II; 
Programas de Esportes 
Adaptados 

CAF/GER
/LZT 

360 1600,00 

MICROFONE SEM 
FIO 

Microfone auricular 
Smart 

Utilizado para ministrar 
nas quadras ou nas 
salas de atividades 
físicas do CEPAF 

3 Programas de Esportes 
Coletivos;Programas de 
Esportes Individuais;  
Práticas de Atividades 
Físicas na Idade Adulta I e 
II; Prática de Atividades 
Físicas na Velhice I e II; 
Programas de Esportes 
Adaptados 

CAF/GER
/LZT 

360 177,00 

AMPLIFICADOR Philips Megavox – 4 
caixas 

Utilizado para ministrar 
nas quadras ou nas 
salas de atividades 
físicas do CEPAF 

2 Programas de Esportes 
Coletivos;Programas de 
Esportes Individuais;  
Práticas de Atividades 
Físicas na Idade Adulta I e 
II; Prática de Atividades 
Físicas na Velhice I e II; 
Programas de Esportes 
Adaptados 

CAF/GER
/LZT 

360 698,00 

APARELHO DE 
SOM 

Mini System Philips 
HIFI MP3 

Utilizado para ministrar 
nas quadras ou nas 
salas de atividades 
físicas do CEPAF 

3 Programas de Esportes 
Coletivos;Programas de 
Esportes Individuais;  
Práticas de Atividades 
Físicas na Idade Adulta I e 
II; Prática de Atividades 
Físicas na Velhice I e II; 
Programas de Esportes 
Adaptados 

CAF/GER
/LZT 

360 990,00 

VENTILADORES 
DE PAREDE 

Turbo 270 W Para serem instalados 
nas salas de atividades 

físicas 

6 Programas de Esportes 
Coletivos;Programas de 
Esportes Individuais;  
Práticas de Atividades 
Físicas na Idade Adulta I e 
II; Prática de Atividades 
Físicas na Velhice I e II; 
Programas de Esportes 
Adaptados 

CAF/GER
/LZT 

360 1014,00 

    Total    100,000.00 

 
 



 

 

ANEXO II 

 
Sobre uma proposta de mudança curricular para a EAC H 

Luis Mochizuki 
Descrevo a seguir uma proposta de alteração curricular para os cursos de graduação da EACH, com base nos seguintes 
pressupostos: 
a) manter a identidade profissionalizante e acadêmica de cada curso de graduação e sua área de conhecimento 

específica; 
b) manter a estrutura central de cada curso de graduação; 
c) manter e aprofundar a formação comum, básica, humanística, inter e multidisciplinar dos cursos de graduação 
d) oferecer a oportunidade de uma formação adicional e específica para os cursos de graduação  
e) manter a identidade do corpo docente de cada curso de graduação 
f) manter a identidade do ciclo básico 
 
Para isso, acredito ser necessário implementar as seguintes ações para cada pressuposto: 
a) identidade do curso 
 i) avaliar a relação conteúdo-objetivo-competência de cada disciplina e os objetivos e competências do egresso de 

cada curso 
 ii) determinar e avaliar os fatores de aderência dos alunos à proposta político-pedagógica de cada curso 
 iii) avaliar a postura-envolvimento docente na proposta político-pedagógica de cada curso 
 iv) garantir que cada docente pertence simultaneamente a um curso e a um agrupamento de disciplinas 
b) estrutura central 
 i) caracterizar cada um dos cursos de graduação: tipos de disciplinas e estrutura geral do curso e confrontar as 

estruturas para se ter um mapa geral de todos os cursos da Unidade 
 ii) manter a estrutura ciclo básico, obrigatórias e optativas de cada curso 
 
c) ciclo básico 
 i) manter as disciplinas do CB 
 ii) aumentar o corpo docente vinculado ao CB por meio de agrupamentos de disciplinas de conteúdos-objetivo 

semelhantes 
 iii) obter de cada curso as competências esperadas do CB para a formação do seu egresso  
 
d) formação adicional 
 i) criar um conjunto de ênfases que poderão ser escolhidas e cursadas por todos os alunos 
 
A realização das ações descritas nos itens de a) a d) também devem garantir os pressupostos e) e f). 
 
Esta proposta tem o foco em duas ações: 
c.ii) aumentar o corpo docente vinculado ao CB por meio de agrupamentos de disciplinas de conteúdos-objetivo 
semelhantes. 
Para essa ação, é necessário organizar todas as disciplinas oferecidas na EACH e agrupá-las por semelhança de 
objetivo e conteúdo. Esse agrupamento pode favorecer a discussão entre docentes, a redução de disciplinas 
redundantes e otimização do corpo docente frente aos problemas de turmas excedentes ou de docentes ausentes. 
 
d.i) criar um conjunto de ênfases que poderão ser escolhidas e cursadas por todos os alunos  
As disciplinas específicas gerais de cada curso deverão ser organizadas em torno de núcleos temáticos, como: ciências 
fundamentais, gestão, saúde, tecnologia, comunicação, cultura & arte. Para cada núcleo, deverão estar reunidas pelo 
menos 40 créditos em disciplinas. Cada aluno poderá optar por se formar em seu curso apenas, ou se formar no seu 
curso e ter uma ênfase diferente da sua formação original. A escolha da ênfase implica em aumentar o curso em mais 
24 créditos-aula, que poderão ser cursados em outros horários ou permanecendo mais um ano como aluno 
matriculado. 
 
Exemplos: 
c.ii) 
Agrupamento de matemática e estatística 
ACH4608 Análise de Séries Temporais Aplicada à Marketing 01/01/2008 
ACH8612 Bioestatística 01/01/2010 



 

 

ACH4553 Cálculo Aplicado a Marketing 01/01/2006 
ACH2011 Cálculo I 01/01/2009 
ACH2012 Cálculo II 01/01/2008 
ACH4021 Cálculo para Licenciatura em Ciências da Natureza 01/01/2006 
ACH1004 Estatística 01/01/2008 
ACH4513 Estatística Aplicada a Marketing I 01/01/2006 
ACH4514 Estatística Aplicada a Marketing II 01/01/2006 
ACH4515 Estatística Aplicada a Marketing III 01/01/2006 
ACH1003 Estatística I 01/01/2006 
ACH3553 Estatística I 01/01/2007 
ACH3584 Estatística II 01/01/2007 
ACH2053 Introdução à Estatística 01/01/2006 
ACH2013 Matemática Discreta I 01/01/2006 
ACH4563 Matemática Financeira 01/01/2006 
ACH2033 Matrizes, Vetores e Geometria Analítica 01/01/2009 
ACH1067 Modelagem Ambiental 01/01/2009 
ACH4598 Modelagem de Equações Estruturais 01/01/2008 
ACH4013 Modelagem Matemática 01/01/2006 
ACH4036 Probabilidade e Estatística 01/01/2006 
ACH0021 Tratamento e Análise de Dados/ Informações 01/01/2006 
 
d.i.) ênfase em saúde para os cursos LCN, TM, SI, LZT, GPP, GA, e MKT (os cursos OBS, GER e CAF não têm essa 
ênfase). O aluno deve escolher uma quantidade específica de créditos (sugestão: 24 créditos-aula). 
Portanto, um aluno dos cursos mencionados poderá ter adicionado ao seu diploma a ênfase Saúde, ao cursar as 
algumas das disciplinas a seguir. 
A escolha da ênfase implica que o trabalho de conclusão de curso deve ser realizado em dupla com um aluno de outro 
curso. Cada aluno tem seu orientador e deve entregar o seu trabalho individualmente. 
 
ACH5021 Ações Interpessoais Básicas em Saúde da Mulher 01/01/2005 
ACH5017 Administração de Serviços de Atenção à Saúde da Mulher I 01/01/2006 
ACH5018 Administração de Serviços de Atenção à Saúde da Mulher II 01/01/2006 
ACH3028 Administração em Serviços de Atenção ao Idoso 01/01/2007 
ACH5007 Agravos na Saúde da Mulher 01/01/2010 
ACH3015 Alimentação e Nutrição do Idoso 01/01/2007 
ACH4068 Alimentos, Metabolismo e Saúde 01/01/2008 
ACH2688 Antropologia do Corpo 01/01/2010 
ACH5034 Assistência à Mulher no Ciclo Gravídico-puerperal 01/01/2010 
ACH5015 Assistência à Saúde da Mulher na Família e na Comunidade 01/01/2010 
ACH3036 Assistência em Saúde Mental e Psiquiátrica do Idoso e Família 01/01/2007 
ACH5006 Assistência Neonatal 01/01/2006 
ACH5043 Bases da Reprodução Humana I 01/01/2010 
ACH5044 Bases da Reprodução Humana II 01/01/2008 
ACH0596 Biologia da Atividade Física 01/01/2008 
ACH4106 Biologia do Corpo Humano 01/01/2008 
ACH4067 Biologia do Desenvolvimento 01/01/2007 
ACH3078 Biologia do Envelhecimento 01/01/2009 
ACH3012 Biologia e Sociedade 01/01/2007 
ACH0533 Crescimento e Desenvolvimento Humano 01/01/2006 
ACH3044 Cronobiologia 01/01/2009 
ACH8622 Epidemiologia 01/01/2008 
ACH0502 Epidemiologia da Atividade Física 01/01/2007 
ACH1043 Epidemiologia e Microbiologia 01/01/2009 
ACH4018 Física do Corpo Humano, Radiações e Imagens Médicas 01/01/2006 
ACH3022 Fundamentação do Processo de Cuidar em Saúde 01/01/2009 
ACH8632 Fundamentação do Processo de Cuidar em Saúde 01/01/2008 
ACH5033 Fundamentação do Processo de Cuidar na Saúde da Mulher 01/01/2008 
ACH3002 Fundamentos Biológicos da Gerontologia I 01/01/2007 
ACH3003 Fundamentos Biológicos da Gerontologia II 01/01/2006 



 

 

ACH3004 Fundamentos Biológicos da Gerontologia III 01/01/2006 
ACH3006 Fundamentos Biológicos da Gerontologia IV 01/01/2007 
ACH5002 Fundamentos Biológicos da Obstetrícia I 01/01/2010 
ACH5003 Fundamentos Biológicos da Obstetrícia II 01/01/2010 
ACH5004 Fundamentos Biológicos da Obstetrícia III 01/01/2010 
ACH5005 Fundamentos Biológicos da Obstetrícia IV 01/01/2006 
ACH0563 Fundamentos Biológicos para Ciências da Atividade Física I 01/01/2010 
ACH0504 Fundamentos Biológicos para Ciências da Atividade Física II 01/01/2010 
ACH0505 Fundamentos Biológicos para Ciências da Atividade Física III 01/01/2010 
ACH0605 Fundamentos Biológicos para Ciências da Atividade Física IV 01/01/2010 
ACH3066 Gestão de Atenção em Gerontologia I 01/01/2008 
ACH3077 Gestão de Atenção em Gerontologia II 01/01/2008 
ACH3086 Neurofarmacologia dos Transtornos Emocionais 01/01/2009 
ACH5011 O Ciclo Vital Humano 01/01/2008 
ACH3043 O Cuidado Gerontológico 01/01/2007 
ACH3064 Pedagogia para Gerontologia 01/01/2005 
ACH3024 Políticas e Programas de Saúde do Idoso 01/01/2007 
ACH3557 Políticas Públicas de Saúde 01/01/2006 
ACH3018 Práticas Educativas Aplicadas à Gerontologia 01/01/2007 
ACH0516 Primeiros Socorros 01/01/2010 
ACH3014 Princípios de Cognição no Envelhecimento 01/01/2007 
ACH3027 Princípios de Fisioterapia Aplicados à Gerontologia 01/01/2010 
ACH3007 Princípios e Práticas de Atenção Psicológica ao Idoso 01/01/2008 
ACH8616 Processos e Agentes Patológicos 01/01/2010 
ACH3016 Processos Patológicos no Envelhecimento I 01/01/2009 
ACH3017 Processos Patológicos no Envelhecimento II 01/01/2009 
ACH5001 Processos Psicológicos Básicos e Princípios de Comportamento 01/01/2006 
ACH3013 Processos Psicológicos Básicos para Gerontologia 01/01/2007 
ACH3005 Psicogerontologia nas Relações Humanas e Sociais 01/01/2010 
ACH5025 Resolução de Problemas: Políticas e Programas de Saúde da Mulher 01/01/2006 
ACH5026 Resolução de Problemas: Questões e Dilemas Éticos Relacionados à Reprodução Humana 01/01/2006 
ACH5023 Resolução de Problemas: Temas Contemporâneos em Saúde da Mulher 01/01/2006 
ACH5024 Resolução de Problemas: Temas Relacionados às Tecnologias Reprodutivas 01/01/2006 
ACH3083 Saúde Bucal em Gerontologia 01/01/2009 
ACH2586 Têxteis Técnicos Aplicados à Área de Saúde 01/01/2007 
 
Problemas esperados 
i) resistência em permitir as ênfases 
ii)   resistência em permitir o agrupamento de disciplinas de diferentes cursos 
iii)  fortalecimento de subgrupos de disciplinas e tendência de departamentalização 
iv) resistência dos cursos em ceder carga horária de seus docentes para outros cursos 
v) resistência em realizar trabalhos de conclusão em grupo 
vi) resistência em aumentar em 10% o número de alunos matriculados em uma disciplina para acomodar os cursantes 

das ênfases 
 
Resultados esperados 
i) aumentar a disponibilidade de docentes para ministrar disciplinas 
ii)  fortalecer a competência “capacidade de lidar e trabalhar em grupos multidisciplinares” 
iii)  fortalecer e ampliar a formação do egresso, com a adição da ênfase 
iv) aumentar a integração docente 



 

 

ANEXO III 

 

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 IV 

 

REGIMENTO DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA ESCOLA DE ART ES, CIÊNCIAS E 
HUMANIDADES (EACH), DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (U SP) 

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

 
Do Objetivo 

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

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

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

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

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

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

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

 
Da Competência 

 
Artigo 5º  – Cabe à CG: 
  

I – Traçar diretrizes e zelar pela execução dos programas determinados pela estrutura curricular dos cursos da 
EACH. 



 

 

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

 
 
 

Da Presidência 
  
Artigo 6º  – Ao Presidente compete: 
 

I – Convocar, presidir, encerrar, suspender e prorrogar as sessões, observando e fazendo observar as normas 
legais vigentes e as determinações deste Regimento. 
 
II – Organizar e submeter à discussão e votação as matérias constantes da ordem do dia de cada sessão da 
Comissão. 
 
III – Designar, quando necessário, relator para estudo preliminar de matérias a serem submetidas à apreciação da 
Comissão. 
 



 

 

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

 
Do Funcionamento 

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

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



 

 

ANEXO V 

 

Regimento das Comissões de Coordenação de Cursos (C oC) da Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades (EACH), da Universidade de S ão 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. 
 


