
Relato da reunião ordinária da CCG, de 6/8/2020. 
 
Prezados colegas, 
 
Como representantes de área junto à CCG, eleitos pelo “Chapão da Adunesp”, apresentamos abaixo nosso 
relato coletivo da reunião ordinária, ocorrida em 6/8/2020.  
 

I – Das Comunicações da presidência, destacamos: 
 
1. o resumo apresentado das iniciativas da Prograd no enfrentamento da pandemia: (i) superação da 
resistência ao ensino remoto, que, como garantido em legislação, não apresenta qualquer risco aos PPP dos 
cursos, por se tratar de uma excepcionalidade; (ii) ajuste da legislação interna para garantir a continuidade 
das disciplinas, consoante legislação federal e estadual; (iii) aquisição de chips para alunos sem acesso ou 
com acesso precário à internet; (iv) empréstimo de equipamentos a alunos, sob responsabilidade das 
Unidades; (v) adiamento do vestibular; (vi) formação docente para uso de plataformas remotas do Google 
Suit, em colaboração do IEP3; (vii) teleacolhimento à comunidade interna por parte dos Cursos de Psicologia 
da Unesp; (viii) a instrução normativa da Prograd para futura retomada das atividades presenciais; (ix) tutorial 
para uso do SisGrad durante pandemia; (x) alterações no cálculo do CR, por demanda dos discentes; dentre 
outras, devendo prevalecer o CR que melhor favorecer o aluno em suas demandas;  
 
2. sobre o PIBID e residência pedagógica (cerca de 1.008 bolsas para a Unesp), a Unesp é a que tem mais 
bolsas de residência pedagógica e a segunda com mais bolsas PIBID, no estado de SP.   
 
3. oferecimento de vagas em cortesia para cursos de formação de professores, por meio de consórcio firmado 
com parceiros internacionais.  
 
4. a publicação de resoluções Unesp, que regulamentam: (i) prazos máximos de integralização de cursos de 
graduação; (ii) normas para reingresso; (iii) normas para dilação de prazo de integralização de cursos. 
 
5. informação sobre documentos do CEE, que regulamentam atividades no período da pandemia.  
 
6. informação da situação de formandos frente ao ENADE. A consulta ao INEP ainda aguarda resposta.  
 
 

II – Das Comunicações dos conselheiros: 
 
Vários conselheiros, cujos mandatos como representante docente ou de coordenadores de curso estão 
expirando, despediram-se do colegiado e agradeceram pelo tempo de convivência. Como na última reunião 
extraordinária não houve palavra dos membros, os novos membros eleitos pelo Chapão da Adunesp e a 
representante dos TA se apresentaram na palavra dos membros, reafirmando compromisso com suas 
representações. Outras manifestações estão relatadas abaixo:   
 
Prof. Manoel (FEG, representante das Engenharias): demostrou preocupação com a pandemia, relatando 
alguns casos de Covid em sua unidade (Guaratinguetá).  
 
Prof. Sérgio Pereira (FC-Bauru, representante dos Coordenadores de Curso de Biológicas): expressou sua 
preocupação com a normatização e o prazo para creditação de atividades de Extensão.  
 
Profa. Cláudia Prioste (FCLAr, representante da Área de Ciências Humanas): sobre a creditação de 
atividades de extensão, solicitou acesso à documentação que regulamenta essa tarefa. Pediu 
esclarecimentos à mesa sobre a situação do IA, pois na reunião anterior não tivemos elementos 
suficientemente explicitados para uma votação adequada. Informou que o coordenador do IA procurou alguns 
membros para esclarecer que a fusão dos cursos não implicaria em redução definitiva de 30 vagas; a 
suspensão de 30 vagas do diurno seria apenas para o ano de 2021, para tornar possíveis os ajustes no curso 
e sua continuidade nos períodos diurnos e noturnos.  
 
Profa. Sílvia Helena (CERegistro, representante da Área de Ciências Exata e da Terra): pediu esclarecimento 
sobre a distribuição de chips, cuja operadora (TIM) tem apresentado dificuldade de acesso dos alunos à 
internet em sua Unidade (Registro).  
 
Profa. Aila Rocha (FFC-Mar, representante da Área de Ciências da Saúde): também sobre o uso dos chips, 
solicitou esclarecimentos sobre o recarregamento mensal e sobre o prazo de utilização.  



 
Profa. Gládis: em resposta a fala dos membros: (i) agradeceu aos que deixam a CCG, neste momento; (ii) 
informou que será preciso recompor a CCG com eleição de novos representantes de Coordenadores de 
Curso, para, posteriormente, recompor também a CACG (Comissão de Acompanhamento dos Cursos de 
Graduação); (iii) sobre a creditação de atividades de extensão, disse que, por conta da pandemia, foi solicitado 
pelas unidades mais tempo para a implementação e que a Prograd está compilando ainda as sugestões; (iv) 
sobre a redução de vagas de cursos do IA, disse que, das tratativas com a Coordenação do Curso, a Prograd 
ainda aguarda o envio do processo de reestruturação dos cursos; (v) sobre os chips, informou que a TIM, 
vencedora do processo de licitação, garantiu que não haveria problema de acesso; por ser processo licitatório, 
não há como mudar de operadora; solicitou que os coordenadores de cursos informem à Prograd os 
problemas de acesso e as necessidades dos alunos, para que possa tomar alguma providência; os chips têm 
cota recarregada mensalmente e têm contrato por seis meses, podendo ser prorrogado; (vi) colocou a 
assessoria da Prograd à disposição dos conselheiros para dirimir qualquer dúvida relativa aos assuntos da 
graduação e da pauta.  
 
 

III - ORDEM DO DIA  
 
Foram poucos os itens de pauta, tendo sido destacados os abaixo relatados. Pedimos a retirada do item 3 
(relatório dos programas PET) de pauta, porque o relatório não foi “linkado” como anexo na pauta. 
Relativamente a esse item, a Profa. Gládis agradeceu a presença da Profa. Rosangela Custódio Cortez, que, 
presente para exposição do relatório, se colocou à disposição em participar da reunião de setembro, quando 
o assunto deverá ser pautado novamente.  
 
1. Indicação do vice-presidente da CCG  
O vice-presidente anterior, Prof. Taboga (SJ Rio Preto), teve mandato concluído. Indicamos, em substituição, 
o nome da Profa. Sílvia Helena M.G. Silva (CERegistro, representante da Área de Ciências Exata e da Terra) 
para a vice-presidência. A indicação foi aprovada por unanimidade.  
 
2. indicação de representante titular e suplente da CCG junto ao CEPE  
Indicamos os nomes do Prof. Sebastião Carlos (Ibilce/SJRP, representante da Área de Letras, Linguística e 
Artes), e da Profa. Cláudia Prioste (FCLAr, representante da Área de Ciências Humanas), como titular e 
suplente, respectivamente. A indicação foi aprovada por unanimidade.  
 
 
Na finalização da reunião, o Professor Sebastião Carlos agradeceu a indicação ao CEPE e registrou 
agradecimento especial à Adunesp que, nessa última eleição para os colegiados centrais, conseguiu articular 
candidatos pelo “Chapão da Adunesp” para quase todos os colegiados. Disse que é sabido que muitos 
desdenham quando se fala em candidato eleito pelo “Chapão” e que esse rótulo fica; a esses, lembrou que 
para vários colegiados não houve disputa e que, se não fosse a articulação da Adunesp, representações 
docentes em vários colegiados poderiam estar vagas. Então, expressou seu reconhecimento a essa 
importante atuação da Adunesp na (re)construção da Unesp. Pediu, ao final, que a Secretaria Geral 
atualizasse a página da CCG, com a inclusão dos nomes dos novos representantes eleitos.  
 
Sebastião Carlos Leite Gonçalves 
Pelos representantes docentes eleitos pelo Chapão 


