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PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGIMENTO DA 
COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA EACH 

 

 
Aprovado pela CG em 28.09.2017 e pela Congregação em 11.10.2017 

 
 

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. 

SEÇÃO I 

DO OBJETIVO 

Artigo 1º – A Comissão de Graduação (CG) da EACH funcionará com o apoio de 

Comissões de Coordenação dos Cursos de Graduação e do Ciclo Básico (CoC), conforme 
estabelecido pelo Regimento Geral e Estatuto da USP e pelo Regimento da EACH. 

SEÇÃO II 

DA CONSTITUIÇÃO 

Artigo 2º – A CG, órgão deliberativo e consultivo da EACH, é constituída por membros 
docentes portadores, no mínimo, do título de Mestre, e da representação discente, da 

seguinte forma: 

I – O Presidente; 

II - O Vice-Presidente; 

III – Os Coordenadores dos Cursos de Graduação e do Ciclo Básico da 

EACH;  

IV - A representação discente correspondente a vinte por cento do total de 
docentes do Colegiado. 

SEÇÃO III 

DAS ELEIÇÕES 

Artigo 3º – O Presidente e o Vice-Presidente da CG serão escolhidos pela Congregação, 
em votação secreta, mediante eleição em chapas, para mandatos de dois anos, permitida 

uma recondução, conforme Estatuto da USP. 
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Artigo 4º – O Presidente será substituído, em suas faltas e impedimentos, pelo Vice-
Presidente, que assumirá as atribuições ordinárias da função, inclusive as de participação 

em colegiados. 

Artigo 5º - Os Coordenadores dos Cursos de Graduação e o do Ciclo Básico e respectivos 

suplentes serão eleitos pelas respectivas CoCs para mandatos de 2 (dois) anos, permitidas 
até duas reconduções. 

Artigo 6º - A representação discente, em número equivalente a vinte por cento dos 
membros docentes, é eleita pelos alunos regularmente matriculados nos cursos de 

graduação da EACH, para mandato de um ano, permitida a recondução. 

SEÇÃO IV 

DA COMPETÊNCIA 

Artigo 7º – 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 a ordenação das disciplinas ministradas pelos 

cursos, analisando a pertinência do conteúdo programático e propondo 
alterações, ouvidas as CoC; 

IV – homologar pedidos de equivalências de disciplinas da EACH, cursadas 
fora da USP ou em outras Unidades para fins de dispensa; 

V – homologar pedidos de reativação de matrícula de alunos e, quando for o 
caso, as adaptações curriculares necessárias, ouvidas as CoC dos cursos 

envolvidos; 

VI – coordenar os processos de avaliação e reconhecimento dos cursos; 

VII – aprovar solicitações de matrículas em disciplinas que não atendam à 
ordenação hierarquizada dos currículos dos cursos, ouvidas as CoC; 

VIII – coordenar o trabalho das CoC no que diz respeito às disciplinas de 
interesse de mais de um curso e à integração dos currículos; 

IX - aprovar pedidos de transferências de alunos; 

X – propor à Congregação critérios para transferências de alunos; 

XI – homologar os pedidos de trancamento parcial ou total de matrículas; 

XII – emitir pareceres circunstanciados para pedidos de revalidação de 

diplomas e encaminhá-los à Congregação; 
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XIII – definir normas, diretrizes e aprovar pedidos de estágios; 

XV – zelar pela integração das disciplinas que compõem a estrutura 

curricular dos cursos; 

XVI - zelar para que os cursos de licenciatura da EACH atendam aos 

princípios e objetivos gerais do Programa de Formação de Professores da 
USP; e 

XVII – 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.  

Artigo 8º – 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; e 

VI - representar a CG nas suas relações internas e externas. 

 

SEÇÃO V 

DO FUNCIONAMENTO 

Artigo 9º – 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. 
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§ 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. 

Artigo 10 – As reuniões da CG serão instaladas e terão prosseguimento com a presença de 
mais da metade de seus membros. 

§ 1º – Se não houver quórum, a CG será convocada para nova reunião trinta 
minutos depois, com a mesma pauta. 

§ 2º – Caso não haja quórum para a segunda reunião, a CG reunir-se-á em terceira 
convocação, trinta minutos depois, com qualquer número, não podendo deliberar 

sobre matérias para as quais quórum especial é exigido. 

§ 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 às matérias para análise e deliberação da CG. 

§ 5º – Lavrar-se-á ata dos trabalhos de cada sessão que deverá, em reunião 

subsequente, ser analisada e aprovada pelos membros e assinada pelo Presidente e 
Secretário. 

Artigo 11– O Presidente poderá a seu critério, conforme necessidade do Colegiado, 
convidar pessoas para a reunião para prestar esclarecimentos sobre assuntos especiais. 

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, sem direito a voto; 

III – Um representante da Coordenação Pedagógica dos Estágios da EACH 
integrará as reuniões da CG, sem direito a voto. 

Artigo 12 – 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 matéria submetida a regime de urgência na 
convocação deverá ser aprovado pelo Colegiado.  
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§ 2º – O membro solicitante deverá devolver o processo à CG no prazo máximo de 
10 (dez) dias. 

§ 3º – Decorrido o prazo do § 2º, a matéria constará da pauta da reunião seguinte. 

Artigo 13 – 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. 

Artigo 14 – Os serviços administrativos da CG serão executados por um Secretário, sob a 
orientação do Presidente. 

SEÇÃO VI 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 15 – Casos omissos serão resolvidos pela CG, salvo competência específica de 
outra instância decisória da EACH ou da USP. 


