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PLANO DE AÇÕES PARA A GESTÃO DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA 

EACH PARA O BIÊNIO 2022-2024 

 

Responsáveis: Chapa composta por  

Luis Mochizuki (presidente) e Tânia Araújo Viel (vice-presidente) 

 

Nos comprometemos agir continuamente com base nos valores de democracia, inclusão 

e pluralidade. Estamos abertos permanente ao diálogo.  

 

Ações: 

1. Transição para a nova gestão da CG: 

a. Conhecer e discutir com a direção anterior da CG as pendências, 

atividades em andamento, e propostas que não foram concretizadas 

durante tal gestão; 

b. Conhecer e discutir com o corpo de funcionários da Seção de Graduação 

os procedimentos dessa seção para planejar coletivamente propostas de 

melhoria da condição de trabalho e melhor fluxo de suas atividades 

específicas; 

c. Conhecer e discutir com cada coordenação de curso de graduação seus 

principais problemas e pontos fortes para definição de metas da CG que 

sejam específicas aos cursos; 

d. Conhecer e discutir com a representação discente a pauta de demandas 

do corpo discente da EACH. 

e. Conhecer e preparar ações para as demandas atuais da Graduação: 

i. Criar um plano de ação com a CCEx e CPq para incorporar as 

atividades complementares nos procedimentos institucionais para 

agilizar e facilitar o trâmite de documentos entre seções   

ii. Criar um plano de ação para digitalização dos processos dos 

estágios supervisionados 

2.  Apoiar a Congregação para rever o plano de metas do ensino de graduação.  

a. Usar a experiência desenvolvida no processo de progressão horizontal 

docente para discutir e aprimorar a planilha de atividades de graduação 

utilizado no processo de avaliação docente da EACH; 

b. Usar a experiência desenvolvida no processo de progressão horizontal 

docente para discutir e aprimorar o plano de metas do ensino de 

graduação apresentado no Plano Acadêmico Institucional da EACH. 

c. Levantar as necessidades de claros para docentes em cada curso, com as 

saídas por aposentadoria e exoneração, e elaborar plano para a 

contratação de novos docentes no curto prazo. 

3. Preparar o ensino de graduação da EACH para o retorno das atividades 

presenciais no período pós-pandemia COVID-19: 

a. Levantar o conjunto de problemas, demandas e ações necessárias para 

adequar a estrutura da EACH para o retorno das atividades presenciais; 

b. Levantar o conjunto de ações desenvolvidas por docentes e cursos de 

graduação durante o período da pandemia que podem ser benéficas para 

o período pós-pandemia. 
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c. Elaborar um projeto seguro, junto à CRINT para fomentar a 

internacionalização dos cursos de Graduação, seja de forma presencial 

ou online. 

4. Construir um plano de metas de curto, médio e longo prazo do ensino de 

graduação da EACH: 

a. Definir com as coordenações de curso a missão, visão e valores do 

ensino de graduação da EACH/  

b. Realizar ações nas CoC e CG para construir um conjunto de metas de 

curto, médio, e longo prazo para o ensino de graduação da EACH. 

 

 

Quem somos: 

 

Tânia Araújo Viel: Docente dos Cursos de Graduação em Gerontologia e Biotecnologia 

e dos cursos de Pós-Graduação em Gerontologia da EACH e em Farmacologia do 

ICB/USP. Foi Vice-Coordenadora do Curso de Gerontologia entre 2017 e 2019 e, desde 

então, é Coordenadora do Curso de Graduação em Gerontologia. É Professora livre-

docente da EACH desde 2017. Já atuou nas Comissões de Pesquisa e de Ética em Uso 

de Animais de Experimentação, além de ser suplente de representação dos Professores 

Associados na Congregação. 

Luis Mochizuki: Docente na EACH desde 2005, e Livre Docente na EACH em 2008. 

Suplente de coordenador da CoC de Ciências da Atividade em 2005, e fui coordenador 

desse curso por 4 gestões. Fui coordenador da CCP de Ciências da Atividade, e já fui 

membro titular da CG, CPG, CCEx, CPq e Congregação. Fui membro da Congregação 

da EEFERP. Sou orientador credenciado no PPG Ciências da Atividade Física da 

EACH e da Fisiopatologia Experimental da FM. Atualmente, sou membro suplente da 

CCP da Fisiopatologia Experimental da FM. Sou membro do Comitê de Ética em 

Pesquisa da EACH, e do Escritório de Atividades Esportivas (EAE), da Pró-Reitoria de 

Graduação USP. 
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