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Tiago Maurício Francoy: Biólogo, formado pela FFCLRP-USP (2002), com doutorado na área de 

Genética pela FMRP-USP (2007) e Pós-doutorado em Entomologia, pela FFCLRP-USP (2009), é 

professor da EACH desde 2009. Foi membro da CoC de LCN desde 2009, tendo sido suplente 

de coordenação no biênio 2013-14, coordenador de curso nos anos de 2015-16 e novamente 

suplente de coordenação no ano de 2017. Durante todo esse período, naturalmente foi 

também Membro da Comissão de Graduação. Prestou sua Livre Docência na EACH no ano de 

2015 e é membro da Congregação, como representante dos Professores Associados desde 

esse mesmo ano. Também foi membro suplente da Comissão de Pesquisa entre os anos 2014-

2015 e vice-presidente dessa comissão no ano de 2017, período em que também foi membro 

do Conselho de Pesquisa. 

Sandra Maria Lima Ribeiro tem graduação em Ciências Biológicas (1985) e Nutrição (1991). É 

Mestre em Ciências dos Alimentos (1995) e Doutora em Nutrição Humana aplicada (2003), e 

Livre docente pela EACH-USP (2012). Antes de ingressar na USP, exerceu cargos 

administrativos em Universidades Privadas, como Coordenação de Curso (UNISANTOS) e 

diretoria de Centro de Ciências Biológicas (UNIABC). Na USP, exerce dupla vinculação (desde 

2016) com a Faculdade de Saúde Pública. Desde o seu ingresso na USP, participa de diversas 

comissões e comitês [CoC ciclo Básico (2012-13), Comitê de Ética em Pesquisas com Animais 

(2011-12), Membro suplente da CCEX (atual), Membro da CCP do Programa de Pós-Graduação 

em Saúde Pública (atual)]. Desde Maio/2017 é Presidente da CPG do Programa Interunidades 

em Nutrição Humana aplicada- PRUNUT-USP, cargo que ocupará até Outubro/18.  

Nossa proposta é baseada em nossa experiência junto à graduação da EACH e também em 

outras unidades com as quais temos contato e se resume nos seguintes pontos: 

 Atribuição didática: O trabalho iniciado pela atual presidência da Comissão de 

Graduação, de mapeamento das diferentes disciplinas da graduação, bem como do 

esforço conjunto com a CPG para a publicação de uma atribuição didática conjunta de 

Graduação e Pós-Graduação da EACH foi um primeiro passo importantíssimo para a 

equalização de um dos mais graves problemas de nossa Unidade, que é a carga 

didática diferencial que nossos cursos enfrentam semestre a semestre. Esse trabalho 

precisa não só de continuidade, mas de um aprimoramento. As disciplinas já foram 

mapeadas de acordo com suas respectivas áreas do conhecimento, mas ainda falta um 

mapeamento cruzado dos docentes x disciplinas da EACH como um todo, não só de 

seus respectivos cursos. Ademais, a carga didática dos docentes deve levar em conta a 

carga horária da Pós-Graduação, o que demanda um trabalho conjunto com a CPG não 

só para a junção das planilhas, mas também de equalização da distribuição dos 

créditos nas disciplinas da Pós-Graduação e suas particularidades.  

 

 Revisão das disciplinas de ementas similares: Ainda na linha da equalização da carga 

didática e do aproveitamento dos diferentes professores entre os cursos da EACH, 

propomos um estudo para uniformização de disciplinas de ementas similares, comuns 

aos cursos que delas necessitam. Essa uniformização seria um passo seguinte ao 



mapeamento disciplinas x docentes, proposto no item anterior e serviria para a 

otimização dos recursos humanos das diferentes áreas. 

 

 Parceria com o GAP para oferecimento de eventos pedagógicos: A nova estrutura 

organizacional da EACH prevê uma maior participação do Grupo de Apoio Pedagógico 

na vida acadêmica da Escola. Como Comissão responsável pela organização dos 

assuntos relacionados com a Graduação, a CG deve atuar em conjunto com o GAP, seja 

no desenvolvimento e aplicação de ferramentas que propiciem a avaliação pedagógica 

tanto de disciplinas quanto do desempenho dos docentes e discentes, seja na 

organização de eventos estratégicos para atacar justamente os problemas levantados 

por essas avaliações. Mesmo que atualmente o GAP seja somente um grupo assessor 

da CG, uma atuação mais incisiva desse grupo tende a fortalecer a graduação e a 

qualidade da formação oferecida aos nossos alunos. Entendemos, portanto, 

entendemos que é papel da Presidência da CG apoiar e trabalhar em conjunto com o 

GAP para que tais objetivos sejam alcançados. 

 

 Ciclo Básico: Como parte integrante de todos os cursos da EACH, o Ciclo Básico 

perpassa a formação de todos os nossos alunos. Da mesma forma que a atuação mais 

incisiva do GAP tende a fortalecer as atividades de ensino na EACH, a CoC do Ciclo 

Básico exerce um papel importante no perfil de nossos egressos. Entretanto, não 

existe, hoje, integração entre os cursos de graduação de nossa Escola e a CoC do CB, 

salvo a participação eventual de docentes interessados em atuar por essa comissão. 

Entendemos que é papel da CG promover uma maior integração entre esses 

colegiados, bem como a discussão e avaliação do atual formato do CB e suas 

disciplinas na formação de nossos alunos. 

 

 Viagens Didáticas: Todo semestre, a EACH realiza dezenas de viagens didáticas, cujos 

planejamentos são eventualmente prejudicados devido à demora da Pró Reitoria de 

Graduação em finalizar as análises de todas as viagens didáticas de toda a USP. Nesse 

sentido, pretendemos atuar de maneira próxima da PróG, visando o planejamento 

anual das viagens didáticas, de modo que viagens planejadas para o início do semestre 

não sejam prejudicadas pelo atraso nas análises. Outra dificuldade normalmente 

encontrada pelos docentes responsáveis pelas viagens didáticas é a prestação de 

contas. Pretendemos também atuar junto à nova Direção da EACH, na tentativa de 

utilizar o apoio de funcionários técnico-administrativos para auxiliar os docentes nesse 

quesito, que muitas vezes já foi motivo de reprovação de contas da EACH e o 

consequente atraso de liberação de verbas de viagens. 

 

 Planejamento para o uso dos laboratórios didáticos: O uso dos laboratórios didáticos 

é uma preocupação constante em nossa Escola, uma vez que diversas disciplinas 

fazem uso dos mesmos e, não é rara a sobreposição de horários de disciplinas que 

necessitem dos mesmos laboratórios de maneira simultânea. Não obstante, 

levantamento recente também mostra que os laboratórios didáticos não são utilizados 

em sua capacidade plena, o que nos leva a concluir que um melhor planejamento da 



alocação das disciplinas que utilizem laboratórios pode diminuir ou mesmo cessar os 

conflitos de horário e melhor servir os cursos que necessitem de tal recurso didático. 

 

 Acompanhamento de evasão: A evasão ainda se configura como um problema em 

alguns cursos da EACH, mas atinge a Escola como um todo. O conhecimento de 

indicadores básicos pode revelar não só informações técnicas, como a necessidade de 

turmas extras em determinadas disciplinas, bem como o conhecimento das causas da 

evasão pode ajudar a desenvolver ações preventivas, como acompanhamento, suporte 

e eventuais programas de tutorias que possam ser criados.  

 

 Aspectos psicológicos relacionados aos alunos de graduação: É crescente o número 

de relatos de alunos com problemas psicológicos relacionados com a graduação e com 

outros fatores externos. O serviço psicológico da EACH não contempla a todos esses 

alunos e situações envolvendo esse tipo de problema tem se tornado recorrentes. 

Uma opção seria instituir o projeto de professores tutores (por grupos de alunos), no 

sentido de melhor identificar os problemas. 

 

 Acompanhamento de egressos: O acompanhamento dos egressos é um tema 

importante para avaliarmos diversos aspectos de nossos cursos de graduação, como 

empregabilidade e inserção profissional, entre outros. Ademais, um contato mais 

próximo com nossos egressos nos permitiria a obtenção de informações importantes 

sobre deficiências dos cursos, efetividade e extensão dos conteúdos trabalhados e 

eventuais necessidades de reformulação. Existem, na EACH, iniciativas isoladas de 

alguns cursos, que mantém contato com grupos de egressos a partir de redes sociais e 

outros meios, mas acreditamos que uma ação institucional seria bem-vinda, de modo 

que todos os cursos poderiam organizar atividades semelhantes. Novamente, nesse 

ponto, pretendemos atuar em conjunto com a nova Diretoria para institucionalizar e 

oficializar essas ações. 

 

 Internacionalização: o fortalecimento da graduação passa pela internacionalização de 

nossos cursos, de modo que acreditamos que a CG deva intensificar os incentivos para 

a criação de convênios internacionais, especialmente aqueles que envolvam dupla 

diplomação. 

 


