Relato da reunião da Câmara Central de Graduação (CCG)
de 05/11/2020
(Elaborado pelos representantes eleitos pelo “Chapão da Adunesp” junto à CCG)

01 - Verificação de presença
02 - Abertura dos trabalhos
03 – Posse – leitura dos termos de posse
•
•

•

Representante Docente da subárea de Engenharias
Rubens Alves Dias (FEG) e José Arnaldo Frutuoso Roveda (ICTS)
Representante dos Coordenadores de Cursos de Graduação
Ciências Humanas: Silvana Fernandes Lopes (Ibilce) e Raul Borges Guimaraes (FCT)
Ciências Exatas: Carlos do Amaral Razzino (FEB) e Maria Edneia Martins Salandim (FC)
Ciências Biológicas: Leandro Coelho de Araújo (FEIS) e Kelly Botigeli Sevgnani (Campus Registro)
Representante do Corpo Técnico e Administrativo
Marisa Isabel Alves (IA) Ana Lúcia Bincoletto (FFC)

EXPEDIENTE
I - Discussão e votação da ata da sessão ordinária realizada em 1º/10/2020
Secretário Arnaldo Cortina coloca em votação a ata.
Sebastião Carlos pede a palavra – ressalta que na pauta deve constar que essa “foi aprovada por unanimidade, com
as alterações sugeridas”. Secretário Arnaldo Cortina, destaca que isto está subentendido.
Sebastião Carlos pede que isto conste na ata.
Silva destaca o problema de se utilizar as siglas com flexão (utilizando o “s”), o que pode causar confusão e visto que
a escrita formal não demanda essa flexão. Secretário Arnaldo Cortina, explica que isso já estava no despacho e a Ata
deve reproduzi-lo sem alterações.
Sem mais observações, coloca-se em votação com a inclusão do Proposto por Sebastião Carlos.
Votação
Resultado: 0 contrários, 4 abstenções e 10 favoráveis.

II - Comunicações da presidência
Profa. Gladis dá boas-vindas a todos e, em destaque, aos novos membros
a) Andamento das disciplinas de graduação:
5 de outubro de 2020 – Prograd fez consulta aos conselhos de curso sobre andamento dos cursos, frente ao contexto
de pandemia.

Agosto
Outubro

Andamento
Disciplinas sendo realizadas no modo
ensino remoto*
Finalizadas**
87%
93%
47%
* Sendo ofertadas ou previstas
**Maior parte do Primeiro semestre

total
decreto 65.140 de 08/2020, define
retomada presencial nas áreas de saúde
(Unesp acrescentou Curso de Ciências
Veterinárias)

17 cursos

retomaram algumas
atividades*
6 cursos

retomadas presenciais em
breve
11 cursos

*estágios obrigatórios,
internatos e disciplinas
práticas

b) 5 de outubro o sobrestamento do processo de recredenciamento de EAD da UNESP pelo MEC
O recredenciamento não teve realizada a sua avaliação in locu, por várias vezes teve agendamento e
cancelamento em 2019 e início de 2020. Assim, o ato autorativo continua em vigor, validade até o fim do
processo e publicação da portaria.
c) Política institucional de formação de professores da UNESP está em andamento, realizada pelos membros da
comissão de licenciatura, ficando o seu término para a próxima gestão.
d) 15 de outubro Live pela Tv UNESP em comemoração do Dia do Professor, com Pró-Reitores da UNESP, USP
e UNICAMP
e) 19 de outubro foi o lançamento dos Programas PIBID e residência pedagógica da UNESP – teve uma Live na
TV UNESP.
f)

21 de outubro foi publicado Resolução 67/2020 sobre calendário escolar de 2021

g) Avaliação das disciplinas do segundo semestre foram prorrogadas até 26 de outubro
h) Reunião para o Censo de Educação Superior e a UNESP foi convidada como representante das IES estaduais
i)

20 de outubro - resultados do ENADE 2019 – do todo avaliado, 44 cursos (88%) conceito 4 e 5. De 2016 para
2019, o percentual de cursos com conceito 4 e 5 subiu de 66% para 88%. E no total dos cursos da Unesp de
2017 para 2019, o percentual de 45% para 71% com conceito 4 e 5.
Parabeniza todos os cursos e todo o coletivo e, em especial, curso de Veterinária FMVZ de Botucatu primeiro
colocado nacional.

Destaca o segundo lugar da Unesp no guia de Avaliação da Faculdade de Educação – resultados publicados
no dia 25 de outubro – recebeu dois estrelas (por apresentar mais cursos “estrelados” na área de biológicas e
melhor curso de jornalismo).
k) 27 de outubro foi encaminhado para os membros do CCG a reposta de atendimento a solicitação da Unesp
quanto a mudança de prazo para a creditação da extensão no Ensino Superior (novo prazo 19/12/2022) e das
diretrizes curriculares dos cursos de engenharia (novo prazo 24/04/2023), visto a pandemia. Assim, faz-se
necessário retomar as discussões.
j)

III – Comunicações dos membros
Leandro - agradece as boas vindas
Sebastião Carlos – congratula os novos integrantes e, principalmente, dos coordenadores pelo trabalho realizado nas
unidades, visto o momento crítico que a Universidade vem passando, o que exige muita dedicação destes.
Rubens – agradece a acolhida
Carlos - agradece a acolhida

ORDEM DO DIA
Votação da ordem do dia sem prejuízo de destaques
Favoráveis – unânime
Mesa destacou itens 1, 2 e 3
1. Unesp – Recomposição da Comissão de Acompanhamento e Avaliação dos Cursos de Graduação da Unesp
(CAACG), Assessora da Câmara Central de Graduação.
Despacho nº 095/2020-CCG/SG, Minuta de Portaria, Portaria Unesp nº 124/2018 e Portaria Unesp nº 147/2018.
(Processo nº 178/2018).
Profa. Gladis historioriza a CAACG e o trâmite.
A proposta inicial da mesa era de manutenção da Comissão atual, ou ao menos da maioria dos membros.
Argumentamos pela renovação da Comissão, dando preferência para membros da CCG. A votação foi feita nome a
nome indicado pela mesa e por representantes da CCG. Ao final a Comissão ficou assim:
I - Área de Ciencias Agrárias:
II - Ciências Biológicas:
III - Ciências da Saúde:
IV - Ciências Exatas e da Terra
V - Ciências Humanas:
VI - Ciências Sociais Aplicadas:
VII - Engenharias:
VIII - Linguísticas, Letras e Artes:
Presidente (indicação Pró-reitoria)

Membros até 2020
Guilherme da Paula Nogueira
Sergio Pereira
Jacqueline Costa Teixeira Caramori
Cristiane Nespoli Morelato França
Maria Valéria Barbosa
Suzana Cristina Fernandes de Paiva
Flávio Alessandro Serrão Gonçalves
Matheus Nogueira Schwartzman

Resultado Final - Nova Composição CAACG
Kelly Botigeli Sevgnani
Alan Peres Ferraz de Melo
Jacqueline Costa Teixeira Caramori
Silvia Helena Modenese Gorla da Silva
Silvana Fernandes Lopes
Fernando Ramalho Martins
Carlos do Amaral Razzino
Matheus Nogueira Schwartzman
Ricardo César Gonçalves Sant’Ana

2. Unesp – Minuta de Resolução que dispõe sobre a regulamentação da oferta de disciplinas com componentes
de intercâmbio virtual em Cursos de Graduação e Programas de Pós-graduação da Unesp. Despacho nº
090/2020-CCG/SG, Informação nº 046/2020-Prograd, Informação nº 052/2020-Prograd e Minuta de
Profa. Gladis apresenta a Minuta e destaca o artigo 5.
Redação original – proposta pela mesa:
“Artigo 5º – A aprovação de oferecimento da DIV será feita pelos Conselhos de Curso, considerando o atendimento
aos requisitos definidos no Artigo 2º.”
Redação Proposta em reunião de outubro a partir de fala da Professora Silvia:
“Artigo 5º – A aprovação de oferecimento da DIV será feita pelos Conselhos de Curso, considerando o atendimento
aos requisitos definidos no Artigo 2º, devendo seu oferecimento ser aprovado pela Comissão Permanente de Educação
a Distância (CPEaD).”
Silvia – faz a seguinte fala:
“Gostaria que constasse em ata que retirei a proposta anterior, em favor de outra proposta, por considerar a CPEaD
uma comissão extemporânea e sem sentido. E que, apesar de vigente e indicada pela atual gestão, não exerce suas
atribuições em sua totalidade. Dessa maneira, em momento oportuno, gostaria de sugerir sua extinção aos órgãos
competentes. Mas, mantenho minha preocupação, apresentando outra proposta que, por se tratar de uma atividade
remota de intercâmbio, há a necessidade de ser avaliada.”
E propõe nova redação que, com os ajustes do coletivo, ficou da seguinte forma:
“Artigo 5º – A aprovação de oferecimento da DIV será feita pelos Conselhos de Curso e Comissão Permanente de
Ensino ou órgão equivalente nos câmpus experimentais, considerando o atendimento aos requisitos definidos no Artigo
2º, devendo, posteriormente ao seu oferecimento, ser elaborado um relatório para apreciação também do Conselho de
Curso e Comissão Permanente de Ensino ou órgão equivalente nos câmpus experimentais.”
3. FCHS – Reestruturação curricular do Curso de Relações Internacionais da Faculdade de Ciências Humanas e
Sociais do câmpus de Franca. Despacho nº 098/2020-CCG/SG, Parecer nº 059/2020-CAACG, Informação nº
090/2020-Prograd, Informação nº 030/2020-Prograd e minuta de resolução, Ofício nº 11/2020 – STG e tabela de

equivalências, Regulamento das AACCs, Resposta do CNE à consulta da Prograd e Parecer CNE/CES nº 210/2004.
(Processo nº 295/1998).
Explicação pela Profa. Gladis sobre a retirada de pauta na última reunião e da necessidade de informações
complementares para a votação do despacho.
Após discussões, ficou deliberado a seguinte redação final
“A CCG aprova a reestruturação curricular com a observação de que a implementação da grade curricular deve se dar
retroativamente a partir dos ingressantes de 2020. Além o Conselho de Curso deve ficar atento às definições futuras
quanto à creditação da extensão a serem estabelecidas na Unesp, porque podem ser necessárias adaptações, e a
necessidade de contratação apontada pelo Conselho de Curso deve ser discutida no âmbito das necessidades de
contratações da Unesp.”

4. FOA – Reestruturação curricular do Curso de Odontologia da Faculdade de Odontologia do câmpus de
Araçatuba. Parecer nº 060/2020-CAACG, Informação nº 055/2020-Prograd, Informação nº 048/2020-Prograd e
minuta de resolução. (Processo nº 379/1991).
Aprovada
5. Unesp – Proposta de alteração do inciso II do artigo 10 da Resolução Unesp nº 05/2018, que dispõe sobre a
revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior. Parecer
CAPRD nº 31/2020 e Minuta de Resolução. (Processo nº 2972/1980).
Aprovada

DISCUSSÕES GERAIS
a) Apresentação intitulada “Fluxo do autoarquivamento de TCC no Repositório Institucional Unesp”, a ser realizada
pela Flávia Maria Bastos, coordenadora da Coordenadoria Geral de Bibliotecas.
Faz apresentação breve do fluxo de autoarquivamento de TCC, apresentando o caminho do arquivamento. Foi
estabelecido o encaminhamento pelos discentes, no formato digital, o que demandará aprovação/validação do
orientador e verificação de adequação das informações fornecidas pela Biblioteca, a fim de suprimir a entrega
de CD. Ressalta-se a continuidade da entrega do TCC no formato impresso nas bibliotecas.
b) Apresentação intitulada “Avanços e consolidação nos Programas de ensino voltados à formação de professores na
Unesp”, a ser realizada pela Profa. Dra. Iraíde Marques de Freitas Barreiro, Assessora da Prograd.
A partir de 2017 – foram realizados aprimoramentos diversos, como: criação de uma plataforma, para submissão;
criação de um banco de pareceristas; reestruturação do edital de Núcleo de ensino; readequação do estatuto do Núcleo
que já está em vigência; reestruturação das formas de publicação – organização de 6 volumes com 10 a 15 artigos.
Apresentou dados do PIBID e residência docência.

