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À  Comunidade EACH 
Caros(as) Senhores(as) Professores(as), Alunos(as) e Funcionários(as) 
 
 
Nas últimas Reuniões da Comissão de Graduação (CG) da EACH1 o Grupo de Apoio Pedagógico (GAP) da 

EACH apresentou o seguinte Relatório, a vocês agora apresentado na íntegra, acrescido de algumas referências 
históricas, para sua melhor localização no contexto no qual este trabalho se realiza. 

O QUE É O GAP EACH 

O Grupo de Apoio Pedagógico da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo 
(GAP-EACH) foi criado pela Pró-Reitora de Graduação da Universidade de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista as deliberações do Conselho de Graduação, em Sessões de 15.04.2004 e 21.10.2004, bem 
como o disposto na Portaria Interna Pró-G no 04/2004, de 19.04.2004, sessão de 15.04.2004.  

O GAP tem como finalidade dar subsídios para que a Comissão de Graduação (CG) e os docentes desta 
Unidade possam renovar e aprofundar conhecimentos necessários ao aprimoramento da prática pedagógica, 
mediante a realização das seguintes atividades:  

I – Estudos contínuos sobre temas relacionados ao ensino-aprendizagem, tais como alterações 
curriculares, novas práticas pedagógicas, ações de tutoria, políticas de estágio, reformulações e avaliações de 
Projetos Pedagógicos, entre outras solicitações da CG, relacionadas ao ensino de Graduação;  

II – cursos, seminários e workshops, com a presença de especialistas convidados;  
III – pesquisas relacionadas às atividades pedagógicas que forneçam subsídios para aprimoramento da 

qualidade no ensino da graduação;  
IV – incentivo à troca de experiências entre os docentes da Unidade sobre os assuntos pertinentes à 

prática pedagógica no ensino de graduação. 
 
Seu Regimento encontra-se, na íntegra, no Anexo 1. 

BREVE HISTÓRICO REFERENTE AO TRABALHO QUE GEROU ESTE RELATÓRIO 

Na 56ª. reunião ordinária da Comissão de Graduação da EACH, realizada no dia  07.04.2011 de modo 
aberto, para acolher a participação de um contingente maior da representação discente desta Universidade, 
assim como de funcionários da EACH, os alunos presentes manifestaram-se contra o recém liberado Relatório 
da Comissão de Estudo das Potencialidades, Revisão e Remanejamento de Vagas nos Cursos de Graduação, 
considerando-o pouco refletido, principalmente em relação ao  corte de vagas, considerado sem fundamento 
real; ao modo não democrático de tratar o Relatório; à falta planejamento estratégico para a CG e demais 
colegiados da Escola. Nesta ocasião, recomendaram o repúdio do Relatório pela CG, assim como o repúdio ao 
fechamento do Curso de Obstetrícia ou de qualquer outro, na EACH. Solicitaram, então, a composição de 
colegiado específico, com participação mais aberta, para discutir o Relatório. 

Como existe, na Escola, um colegiado já constituído, como parte da CG, voltado à realização de estudos 
contínuos sobre temas relacionados ao ensino-aprendizagem, tais como alterações curriculares, novas práticas 
pedagógicas, ações de tutoria, políticas de estágio, reformulações e avaliações de Projetos Pedagógicos, entre 

                                                           
1
 Respectivamente a 59ª. reunião ordinária da Comissão de Graduação da EACH, realizada no dia 11.08.2011 e a 60ª. 

reunião ordinária, realizada no dia 01.09.2011. 
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outras solicitações da CG, relacionadas ao ensino de Graduação, foi natural a indicação do GAP, nesta mesma 
56ª. reunião da CG, para coordenar uma reflexão mais aprofundada, por parte da comunidade EACH, sobre as 
importantes questões apontadas pelo Relatório. Abaixo estão transcritas as linhas de 661 a 668 da Ata da 
Referida Reunião: 

“Após breve resumo, a Professora Mônica propôs encaminhar o posicionamento da Comissão 
de Graduação e sugeriu encarregar o Grupo de Apoio Pedagógico de preparar uma proposta e talvez 
os próprios coordenadores possam trazer propostas para que seja elaborado um documento em 
resposta ao Relatório Melfi. Depois de discutir o assunto a Comissão de Graduação decidiu, por 
unanimidade, pela construção de um documento qualificado em resposta ao Relatório Melfi que 
deverá ser elaborado pelo GAP. A Senhora Presidente comentou que deverá ser feita uma nova 
avaliação via GAP que seja mais adequada.”  

 

 Na reunião seguinte do GAP, a 7ª. reunião ordinária do Grupo de Apoio Pedagógico da EACH, em 
13/04/2011, com a presença da Coordenadora do Grupo, Professora Doutora Maria Schuler, os Membros 
Docentes: Professores Doutores Anna Karenina Azevedo Martins, Marcelo Arno Nerling, Patricia Junqueira 
Grandino, Patrícia Targon Campana e Paulo Santos de Almeida e a representante discente Débora Tau Zymberg 
Tomaszewski. Presentes, também, os Professores Doutores: Alessandro Hervaldo Nicolai Ré, André Felipe 
Simões, Antonio Takao Kanamaru, Humberto Miguel Garay Malpartida, Juliana Pedreschi Rodrigues e Viviane 
Abreu Nunes Cerqueira Dantas, representantes suplentes dos Cursos de Ciências da Atividade Física, Gestão 
Ambiental, Têxtil e Moda, Ciclo Básico, Lazer e Turismo e Gerontologia, respectivamente e o representante 
discente suplente Pedro de Oliveira Rasera. Participou, como convidada, Graziela Rodrigues, aluna do Curso de 
Gerontologia. A Professora Mônica Yassuda, Presidente da CG, comparecendo à reunião do GAP solicitou, mais 
uma vez, empenho do grupo na condução de uma discussão aberta com a comunidade e que considerasse a 
identidade EACH e suas opções pedagógicas, para fornecer à CG melhores subsídios para sua tomada de decisão 
sobre as indicações do Relatório da Comissão de Estudo das Potencialidades, Revisão e Remanejamento de 
Vagas nos Cursos de Graduação (Ata em Anexo 3). 
 Foi então, neste mesmo encontro, formulado um plano de ação para o GAP, onde constaram os 
principais passos a serem seguidos pelo Grupo, com a decisão de conclamar-se toda a comunidade EACH para 
participar deste trabalho de reflexão. Nos dias que se seguiram, docentes e discentes da Escola foram chamados 
a participar dos trabalhos do GAP, tendo sido a eles oferecida a oportunidade de escolha de tarefa. Foram 
convidados também os funcionários que lidam diretamente como suporte às questões pedagógicas, na Escola, 
também com a mesma oportunidade de escolha de grupo de trabalho (GT). 
 

 Na 8ª Reunião do GAP EACH, realizada no dia 10 de maio de 2011, com a presença dos Professores 
Patrícia Targon Campana, Diego Falceta Gonçalves, Marcelo Arno Nerling, Maria Schuler, Patrícia Junqueira 
Grandino, Michele Schultz Ramos de Andrade, Vivian Urquidi, Antonio Takao Kanamaru, Humberto Miguel 
Garay Malpartida e Maria Silvia Barros de Held, aprovou-se o encaminhamento à CG, na reunião do dia 12 de 
maio de 2011, da seguinte sugestão de cronograma para o trabalho de coordenação das discussões sobre o teor 
do Relatório da Comissão de Estudo das Potencialidades, Revisão e Remanejamento de Vagas nos Cursos de 
Graduação: 
 

“Como primeiro passo, será realizada uma análise conjunta dos resultados dos relatórios de vários 
instrumentos de avaliação e propostas disponíveis. Esta análise buscará repertoriar, num único documento, 
problemas e alternativas de solução encontradas nos relatórios analisados, quanto aos rumos da Escola. Além 
disto, procurará, neste repertório de indicações de problemas e de sugestões de solução, aquelas que são 
consensuais e aquelas que são conflitantes.  

O GAP se dividirá em grupos de trabalho, que analisarão documentos considerados afins, chamando, 
para integrar os grupos de estudo, todos os docentes que tiverem interesse em deles participar. Assim: 

O Grupo 1 analisará: 

 Relatório do Grupo de Trabalho de Integração Curricular formado pela CG; 
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 Avaliação sobre os PPPs desenvolvida no I Encontro GAP/EACH. 
O Grupo 2 analisará: 

 Relatório de Avaliação Externa; 

 Dados do SIGA. 
O Grupo 3 analisará: 

 Relatório da Comissão de Estudo das Potencialidades, Revisão e Remanejamento de Vagas nos Cursos 
de Graduação; 

 Relatórios elaborados pelos Cursos (conforme definido pela CG em resposta ao Relatório da Comissão 
de Estudo das Potencialidades, Revisão e Remanejamento de Vagas nos Cursos de Graduação); 

 Relatório dos Discentes e dos Funcionários (resposta ao relatório Relatório da Comissão de Estudo das 
Potencialidades, Revisão e Remanejamento de Vagas nos Cursos de Graduação). 
O Grupo 4 analisará: 

 Propostas de mudanças no Ciclo Básico; 

 Relatório do Fórum de Discussão da EACH ; 

 Relatório da Pesquisa Qualitativa com os Alunos; 

 Relatório da Avaliação 360 . 
O Grupo 5 analisará: 

 Avaliação dos Egressos. 
 

Ao terminarem as análises específicas destes relatórios, os cinco grupos se reunirão para integrar os 
problemas e as soluções encontrados num único relatório, que será discutido, numa visão integrativa, com a 
colaboração de pessoas que desenvolvem pesquisas na área de avaliação de currículos e projetos político 
pedagógicos. Alguns nomes já foram sugeridos e membros do GAP ficaram de levantar mais sugestões. Entre os 
sugeridos estão Gladys Barreyro e Myriam Krasilchik.  

Com este olhar integrado das avaliações pelas quais a Escola passou, juntamente com a discussão dos 
problemas e soluções sugeridas e a declaração de missão e de princípios norteadores da criação da EACH, o GAP 
pretende apresentar à CG, na sua Reunião de Agosto, um repertório de problemas/soluções que foram 
considerados como consistentes, em todos os documentos analisados, ou seja, que não apresentam dúvida ou 
conflito aparente; assim como um repertório de problemas/soluções que são fontes de conflito ou de 
incompreensões, da parte da comunidade EACH. Para estes últimos, o GAP apresentará, nesta Reunião, 
sugestão de forma e cronograma de tratamento, ou seja, sugerindo modos de consulta à comunidade, sobre o 
modo de interpretação e de encaminhamento destas questões conflituosas. De acordo com o teor das 
questões, podem ser sugeridas ou uma nova consulta específica à comunidade, ou um esclarecimento maior, 
através de comunicação, do teor das soluções sugeridas, ou qualquer outra iniciativa que se apresentar 
razoável. 

Na reunião de Agosto da CG, o GAP espera sair com um cronograma de ações aprovado, para encaminhar o 
tratamento das últimas questões a serem solucionadas, com a participação e conhecimento da comunidade 
EACH. 

Paralelamente a esta análise das avaliações, outro grupo de estudos, dentro do GAP, procurará localizar a 
declaração das bases de constituição da Escola para, juntamente com o conjunto dos Projetos Políticos 
Pedagógicos e Planos de Desenvolvimento e Metas em vigência na Escola, elaborar uma sugestão de Projeto 
Político Pedagógico - PPP e de Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, a ser apresentada à CG na sua 
Reunião de Setembro, para início de seu processo de análise, discussão e aprovação”. 

 

Este plano de ação, aprovado pelo GAP, foi então proposto à 57ª. reunião ordinária da Comissão de 
Graduação da EACH, realizada no dia 12.05.2011, tendo sido aprovado também neste Colegiado. 

Desde então, o GAP vem trabalhando para cumprir com este plano e, na 59ª. reunião ordinária da Comissão 
de Graduação da EACH, realizada no dia 11.08.2011, e na 60ª. reunião ordinária, realizada no dia 01.09.2011, 
apresentou os seguintes Relatórios, integrados num só documento, para seu maior conforto de leitura. 
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Conclusões Parciais do GAP sobre a compilação realizada nos 
relatórios de Processos Avaliativos da EACH em 2009-2010 

 
À Comissão de Graduação da EACH USP 
 
 No exercício de suas atribuições, o GAP EACH encaminha a esta CG as primeiras considerações feitas a 
partir do estudo dos Relatórios de Avaliação produzidos para a EACH em 2009-2010, numa síntese integrativa 
do que foi apresentado pelos vários relatórios de avaliação examinados, verificando como questões que 
emergem dos relatórios são por estes tratadas. Deste estudo, surgiram propostas de abordagem dos grandes 
problemas com que a Escola se debate, atualmente, no caminho de seu aperfeiçoamento. O GAP tem operado, 
neste estudo, segundo as diretrizes disseminadas pela Comissão de Aperfeiçoamento Pedagógico (CAP) da Pró-
Reitora de Graduação da Universidade de São Paulo. 

 CONSTITUIÇÃO E FORMA DE TRABALHO DO GAP PARA REALIZAR A COMPILAÇÃO DOS 
PROCESSOS AVALIATIVOS DA EACH EM 2009/2010 

 Num esforço de incluir, direta ou indiretamente, toda a comunidade EACH nesta discussão, o GAP 
lançou chamado a todos os docentes, discentes e funcionários, buscando a adesão daqueles interessados em 
dela participar.  

 
 Para realizar este trabalho, cujo resultado este Relatório apresenta, o GAP dividiu-se em grupos, abaixo 

apresentados na sua formação e na natureza da tarefa. 

 GT1  

 O Grupo 1 está analisando: 

  Relatório do Grupo de Trabalho de Integração Curricular formado pela CG; 

  Avaliação sobre os PPPs desenvolvida no I Encontro GAP/EACH. 

 Projetos Político Pedagógicos dos 10 cursos de graduaçãoo da EACH/USP 
 
 É formado pelos docentes: 
 Maria Silvia Barros de Held 
 Michele Schultz Ramos de Andrade 
 Viviane Abreu Nunes C. Dantas 
 Antonio Carlos Sarti 

 GT2  

 O Grupo 2 está analisando: 

  Relatório de Avaliação Externa; 

  Dados do SIGA; 

  EACH em números. 
 É formado pelos docentes: 
 Antonio Takao Kanamaru 



                

Documento do Grupo de Apoio Pedagógico da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo 
 6 

 Humberto Miguel Garay Malpartida  
 E pelos discentes: 
 Débora Tau Zymberg Tomaszewski 

 GT3  

 O Grupo 3 está analisando: 

  Relatório da Comissão de Estudo das Potencialidades, Revisão e Remanejamento de Vagas nos 
Cursos de Graduação; 

  Relatórios elaborados pelos Cursos (conforme definido pela CG em resposta ao Relatório da 
Comissão de Estudo das Potencialidades, Revisão e Remanejamento de Vagas nos Cursos de 
Graduação); 

  Relatório dos Discentes e dos Funcionários (resposta ao Relatório da Comissão de Estudo das 
Potencialidades, Revisão e Remanejamento de Vagas nos Cursos de Graduação). 

 
 É formado pelos docentes: 
 Patrícia Targon Campana 
 Diego Falceta Gonçalves 
 E pelos discentes: 
 Gabriela Terentim 
 Gabrielle Carleto 
 Camilo Martin 
 Gabriela Miranda 

 GT4  

  O Grupo 4 está analisando: 

  Propostas de mudanças no Ciclo Básico; 

  Relatório do Fórum de Discussão da EACH; 

  Relatório da Pesquisa Qualitativa com os Alunos; 

  Relatório da Avaliação 360 . 
 

 É formado pelos docentes: 
 Ana Amélia Benedito Silva 
 Vivian Grace Fernandez Davila Urquidi 
 André Felipe Simões 
 Norton Trevisan Roman 
 Maria Eliza Mattosinho Bernardes 
 Marcos Bernardino de Carvalho 
 Graziela Perosa 
 E pelos discentes: 
 Tomás Marques 
 Gabriela Pereira 
 Aline Braga 
 Jaqueline Nascimento 
 Frederic Puerta Garcia 
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 GT5  

 O Grupo 5 está analisando: 

  Avaliação dos Egressos. 
 

 É formado pelos docentes: 
 Paulo Santos de Almeida 
 Patrícia Junqueira Grandino 
 Alessandro Hervaldo Nicolai Ré 
 Gustavo Bambini 
 Nádia Zanon Narchi 
 E pelos discentes: 
 Ivy Marie 
 Renata Facini 

 GT6  

 O Grupo 6, baseado na declaração das bases de constituição da Escola e no conjunto dos Projetos 
Políticos Pedagógicos e Planos de Desenvolvimento e Metas em vigência na Escola, elaborará uma sugestão de 
Projeto Político Pedagógico - PPP e de Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI para a EACH, a ser 
apresentada à CG na sua Reunião de Setembro, para início de seu processo de compilação, discussão e 
aprovação. 

 
 É formado pelos docentes: 
 Marcelo Arno Nerling 
 Maria Schuler  
 Anna Karenina Azevedo Martins 

AS GRANDES QUESTÕES APONTADAS NOS RELATÓRIOS 

Os vários relatórios examinados traçam um quadro útil para a apreciação do atual momento da Escola. 
Baseado neles, o Grupo percebe a oportunidade para realizar-se um planejamento estratégico e político, de 
forma a enfrentar problemas já detectados. 

O Grupo volta a ressaltar a importância de produzirmos um Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI) para a Unidade, derivado do documento matriz de criação da Escola, dos Projetos Político-Pedagógicos 
(PPPs) vigentes na Escola e da negociação dos rumos desejados pela Escola entre todos seus integrantes. No 
parecer do GAP, esta deveria ser a primeira medida a ser concretizada neste momento, antes que grandes 
decisões sejam tomadas, sobre modificações na Unidade.  

Apesar de todos compreenderem que os Cursos apresentam demandas específicas e enfrentam 
problemas na atual forma de funcionamento, a formalização negociada e coletiva de um PDI, neste momento, 
garantiria que a gestão incremental e de improviso, face às enormes dificuldades com as quais a Unidade se 
defrontou até agora, seja substituída por uma gestão estratégica, onde as declarações de propósitos e princípios 
essenciais são claras e compartilhadas politicamente por todos os seus integrantes. Desta forma, as soluções 
para os problemas poderiam encontrar uma diretriz mais coerente, garantindo que a Unidade mantenha sua 
identidade e não crie, através de soluções emergenciais não alinhadas, sempre novos problemas. 

Reconhece-se que há um momento, na criação das Instituições, em que a ação deve prevalecer à 
reflexão, pois a urgência e a precariedade dos inícios assim o exigem. Mas também se reconhece a necessidade 
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de, em determinado momento, a improvisação ceder lugar ao planejamento estratégico, que volta o olhar para 
questões de ordem mais elevada, para o futuro de longo prazo e para o entorno da instituição (sociedade). 
Assim fazendo, os pequenos incêndios de cada dia deixam de ser a prioridade, passando-se a pensar de forma 
mais madura em soluções mais adaptadas e duradouras, capazes de eliminar grande parte destes incêndios, no 
futuro próximo, assim como no distante. 

Todos nós vivenciamos, em nosso dia-a-dia na EACH, o efeito da gestão incremental de seu início, sendo 
que grande parte de seus efeitos está presente nos problemas apresentados nos vários relatórios de avaliação 
examinados. 

A estrutura física é insuficiente e os projetos para ela criados não foram inteiramente concretizados; são 
vários Cursos com o número de Professores mal calculado, desde o início; é o mau dimensionamento de 
necessidades que gerou a falta crítica de funcionários com a qual nos defrontamos todos os dias, que diminui a 
qualidade de nosso trabalho, mesmo que os funcionários com os quais contamos sejam excepcionalmente 
eficientes e dedicados. São os doze cursos previstos de início que se tornaram dez, sem reajuste do número de 
entrada de alunos, conduzindo à situação delicada em que muitos Cursos se encontram neste momento, sem 
poder atender à sua missão convenientemente. A preocupação do GAP é que novas propostas sejam 
examinadas com cuidado e participação, antes de seguir-se no padrão de improvisação apressada. 

O GAP confia na capacidade da comunidade EACH de gerar um plano estratégico mais eficiente, a partir 
deste momento, observando como, apesar de todas as dificuldades e prejuízos, conseguiu-se realizar um 
trabalho relevante, inovador e modelar, dentro da USP, com uma visão pedagógica futurista, alinhada com os 
preceitos das instituições mais respeitadas mundialmente em termos de propostas pedagógicas. A EACH é 
percebida, dentro e fora da USP, como portadora de uma forma evoluída de educação superior, no Brasil. 

 
Baseados nestas reflexões, os integrantes do GAP, juntamente com todos os membros da comunidade 

EACH que atenderam ao convite para participar destas discussões, formulam as compilações integradas, 
apresentadas abaixo. Os vários relatórios em estudo apontam para uma série de questões que devem ser 
encaradas de forma conjunta. São elas a necessidade de elaboração de um PDI da Unidade, do realinhamento  
dos PPPs dos cursos, da reestruturação do Ciclo Básico e da retomada da discussão, na Escola, da questão do 
remanejamento de vagas e da abertura de novos cursos. Em Anexo 2, manifestação da representação discente. 

1.1 INFRA ESTRUTURA INSUFICIENTE 

No Relatório de Avaliação Externa, no Relatório da Avaliação Qualitativa e no Relatório do Estudo das 
Potencialidades, Revisão e Remanejamento de Vagas encontram-se sugestões de melhoria da infra estrutura 
física da Escola para acolher as atividades atuais e as planejadas para o seu crescimento. A deficiência de nossas 
instalações é tão evidente para o olhar externo, quanto para o olhar interno. 

2.1 RECURSOS HUMANOS INSUFICIENTES 

A EACH apresenta a menor relação funcionário/aluno da USP. Isto se reflete em nosso dia-a-dia, em nossa 
performance acadêmica e na eficácia do serviço que prestamos. No Relatório de Avaliação Externa, no Relatório 
da Avaliação Qualitativa e no Relatório do Estudo das Potencialidades, Revisão e Remanejamento de Vagas 
encontram-se sugestões de aumento do número de funcionários. 

A EACH também apresenta a menor relação professor/aluno da USP, com o mesmo efeito na eficácia do 
serviço que prestamos. No Relatório de Avaliação Externa e no Relatório do Estudo das Potencialidades, Revisão 
e Remanejamento de Vagas encontram-se sugestões de aumento do número de professores. Esta questão está 
vinculada à do número de disciplinas optativas que devem ser oferecidas pelos cursos, por exemplo. Mesmo a 
sugestão de criar disciplinas gerais, dentro de uma mesma área temática, para todos os cursos (ex: 
Administração, Cálculo, etc.) continua inviabilizada pela falta de professores, porque as turmas têm limite de 
tamanho, pela qualidade de ensino desejável e pela estrutura física das salas. 
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3.1 REMANEJAMENTO DE VAGAS COM ABERTURA DE NOVOS CURSOS 

Apontada como conveniente na Avaliação Externa e no Relatório da Comissão de Estudo das 
Potencialidades, Revisão e Remanejamento de Vagas, a realocação de vagas nos cursos talvez seja a questão 
que causa, neste momento, maior polêmica e divisão de opiniões, tanto entre docentes, quanto entre discentes.  

Observando-se  as respostas das CoCs e da Representação Discente à proposta de redução de vagas, nota-se 
que GPP, LCN, OBS, CB e a Representação Discente se manifestaram contra a redução do número de vagas, 
requerendo sim, da Universidade, a atualização de suas condições de funcionamento (estrutura física, docentes, 
técnicos e funcionários). CAF não considera necessária a redução de vagas para que os problemas atuais sejam 
solucionados. LZT e MKT se posicionam a favor, tendo mesmo solicitado com ênfase que a medida seja adotada, 
para garantir a qualidade do ensino ministrado, dentro da atual estrutura física e de recursos humanos. Os 
estudantes de GA e de LZT se manifestaram veementemente contrários a partir da decisão de suas respectivas 
assembléias. GA, no documento de resposta ao relatório, posicionou-se a favor (desempate com voto de 
Minerva do Coordenador), mas está em processo de rediscussão desta questão. SI propõe a abertura de novo 
curso ou novo horário, para diluir a superlotação, que é ressentida. GER tem posições divididas, sendo que parte 
dos docentes é a favor e outra parte preocupa-se com a manutenção do acesso e inclusão na universidade 
pública que estas vagas representam. T&M não se posicionou formalmente a respeito.   

 
 No Relatório da Comissão de Estudo das Potencialidades, Revisão e Remanejamento de Vagas existe a 
sugestão de implantação de dois novos cursos, ambos com 30 vagas e funcionando em apenas um período. O 
curso de Marketing valoriza a proposta. 
 O CB não aprova a criação dos dois cursos novos, uma vez que não foi feita uma discussão prévia com a 
comunidade acadêmica e que não se apresentem justificativas substantivas, no corpo do relatório, para avaliar a 
viabilidade dos mesmos. 

LCN não se coloca contra a criação de novos cursos, desde que eles sejam amplamente discutidos com a 
comunidade EACHiana. 

Os demais cursos não se manifestaram. 
O GAP sugere tratar esta questão com vagar e transparência, compartilhando com a comunidade a exata 

definição do problema, a decisão de como proceder para solucioná-lo.  
Parece temerário que estas propostas sejam consideradas como viáveis sem que o conjunto da comunidade 

seja informado das condições sobre as quais elas estão sendo gestadas. A abertura de novos cursos não é, como 
alegado, uma questão que diga respeito apenas às pessoas envolvidas nos novos cursos. Estes ocupariam 
instalações que são comuns a todos e já demasiado insuficientes. Estes necessitam de professores, já 
insuficientes para grande parte dos Cursos, sem que se saiba, com clareza, como novos professores seriam 
integrados ao corpo da Unidade, para atender, em primeiro lugar, às demandas atuais e, então, às dos novos 
cursos. 

O GAP entende que um mapeamento transparente de nossas condições atuais e futuras de espaço, 
docentes e funcionários, com atribuição realística de carga, devido às diferentes condições e necessidades de 
ensino de cada curso, seja apresentado à comunidade, para que propostas de abertura de novos cursos possam 
ser consideradas de modo responsável e estratégico. Neste momento também será importante a existência de 
um PDI, para que a pertinência dos novos cursos à identidade EACH possa ser verificada. 

AVALIAÇÃO DO CB 

A compilação das avaliações docente e discente do CB ressalta a urgência de proposição de ajustes ou 
de uma reforma mais estrutural no Ciclo Básico da EACH. 
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O maior problema é a disciplina de Estudos Diversificados, obrigatória a todos os ingressantes, disciplina 
que há anos vem funcionando de maneira muito precária. Apesar da iniciativa e da boa vontade de vários 
docentes, que realizaram boas experiências com elas, a falta de professores concursados faz com que tais 
iniciativas individuais sejam insuficientes para atender adequadamente aos nossos alunos. Basicamente, o maior 
problema apontado por eles é a baixíssima oferta, tornando-as “optatórias”, no folclore estudantil, justamente 
por inviabilizar que os alunos possam, efetivamente, escolher um estudo diversificado que os interesse. 

Da mesma maneira, a compilação dos resultados permite notar que as Disciplinas Gerais, também 
obrigatórias a todos os ingressantes, também poderiam ser repensadas, talvez distribuídas em um período 
maior de tempo e não concentradas em apenas um ano. As Disciplinas Específicas são consideradas pertinentes 
por todos e insuficientes por boa parte dos alunos. 

Com base nos dados destes relatórios, deve-se destacar a aprovação dos alunos à disciplina de 
Resolução de Problemas e uma aprovação considerável entre os docentes, em especial, no que diz respeito à 
possibilidade da disciplina garantir a transmissão dos princípios da pesquisa acadêmica, da formação de 
espíritos críticos, capazes de interrogar a realidade e, ao mesmo tempo, de trabalhar em grupo. Em nossa 
avaliação é necessário investir na capacitação dos tutores, no apoio à criação de mecanismos de incentivo e de 
destaque aos trabalhos de RP, considerados excelentes pela comunidade acadêmica (prêmios, publicação nas 
edições da EACH, etc.). 

A compilação destes documentos permite notar que o grau de insatisfação com o CB é bastante variável 
entre os cursos. Isso significa que qualquer mudança deverá levar em conta esta diversidade. 

A coordenação do CB e o Grupo de Trabalho 4 consideram que a proposta de mudanças deva ser feita a 
partir da CoC do CB e em colaboração com o GAP. A coordenação do Ciclo Básico dispõe-se, a partir de uma 
série de discussões abertas e previamente definidas, a apresentar a sugestão de um pacote de mudanças 
consensuais ao Ciclo Básico da EACH, a ser entregue em 70 dias, depois de convenientemente pensada e 
negociada na comunidade EACH.  
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ANEXO 1 – REGIMENTO DO GAP EACH 

GRUPO DE APOIO PEDAGÓGICO DA ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO (GAP-EACH) 
 
 
Capítulo I 
DA FINALIDADE 
Artigo 1º - O Grupo de Apoio Pedagógico da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São 
Paulo (GAP-EACH) foi criado pela Pró-Reitora de Graduação da Universidade de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista as deliberações do Conselho de Graduação, em Sessões de 15.04.2004 e 
21.10.2004, bem como o disposto na Portaria Interna Pró-G no 04/2004, de 19.04.2004, sessão de 15.04.2004. 
Artigo 2º - O Grupo de Apoio Pedagógico da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São 
Paulo (GAP-EACH) tem como finalidade dar subsídios para que a Comissão de Graduação (CG) e os docentes 
desta Unidade possam renovar e aprofundar conhecimentos necessários ao aprimoramento da prática 
pedagógica, mediante a realização das seguintes atividades:  
I – Estudos contínuos sobre temas relacionados ao ensino-aprendizagem, tais como alterações curriculares, 
novas práticas pedagógicas, ações de tutoria, políticas de estágio, reformulações e avaliações de Projetos 
Pedagógicos, entre outras solicitações da CG, relacionadas ao ensino de Graduação;  
II – cursos, seminários e workshops, com a presença de especialistas convidados, sobre os assuntos referidos no 
inciso I;  
III – pesquisas relacionadas às atividades pedagógicas que forneçam subsídios para aprimoramento da 
qualidade no ensino da graduação;  
IV – incentivo à troca de experiências entre os docentes da Unidade sobre os assuntos pertinentes à prática 
pedagógica no ensino de graduação.  
 
 
Capítulo II 
DA COMPOSIÇÃO  
Artigo 3º - O GAP-EACH é constituído por: 
I – onze docentes da EACH, sendo 1 representante de cada curso da Escola, inclusive o Ciclo Básico – CB,  
indicados juntamente com seus respectivos suplentes pelas respectivas Comissões de Curso (CoC), e dois 
docentes indicados pela Comissão de Graduação (CG), também indicados com seus respectivos suplentes; II – 
três representantes discentes da graduação e respectivo suplente, Indicados pelo Centro Acadêmico da 
Unidade;  
Parágrafo 1º - Poderá também integrar o GAP-EACH um representante discente da Pós- Graduação, desde que 
vinculado ao programa PAE como participante mediante solicitação formal encaminhada ao Coordenador do 
GAP-EACH.  
Parágrafo 2º - O GAP-EACH elegerá o(a) Coordenador(a) e respectivo suplente dentre seus membros, com 
mandatos de dois anos, permitidas duas reconduções.  
Parágrafo 3º - Os mandatos dos demais membros será de três anos para docentes, um ano para alunos de 
Graduação e Pós-Graduação, permitidas duas reconduções.  
Parágrafo 4º - A representação docente será renovada anualmente pelo terço.  
Parágrafo 5º - Terão direito a voto  os membros titulares e, na sua ausência, o membro suplente. 
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Capítulo III 
DO FUNCIONAMENTO 
Artigo 4º - O GAP-EACH reunir-se-á ordinariamente conforme cronograma e plano de trabalho definido 
anualmente e submetido à apreciação da Comissão de Graduação (CG).  
Parágrafo 1º - O calendário de reuniões ordinárias é determinado no início de cada ano pelo próprio GAP-EACH.  
Parágrafo 2º - Por motivo justo, a critério do(a) Coordenador(a) ou, na ausência deste, de seu suplente, as 
reuniões ordinárias podem ser canceladas.  
Artigo 5º - O GAP-EACH pode reunir-se com a presença de pelo menos quatro membros.  
Artigo 6º - As reuniões do GAP-EACH são dirigidas pelo Coordenador (a) e, na sua ausência,  
pelo seu suplente.  
Artigo 7º - A pauta das reuniões ordinárias é encaminhada pelo Coordenador(a) aos membros com 
antecedência mínima de 48 horas.  
Artigo 8º - A ausência dos membros às reuniões deve ser justificada ao Coordenador(a).  
Parágrafo único – O membro que, no período de um ano, ausentar-se de três reuniões  consecutivas, ordinárias 
ou não, ou seis reuniões intercaladas, ordinárias ou não, sem justificativa, é desligado do GAP-EACH e seu 
suplente automaticamente assume o posto em seu lugar.  
Artigo 9º - As atas das reuniões são elaboradas por um(a) secretário(a) designado pela CG.  
 
 
Capítulo IV 
DA COMPETÊNCIA 
Artigo 10º - No cumprimento das suas prerrogativas regulamentares cabe ao (à) Coordenador(a) do GAP-EACH, 
ou no seu impedimento, pelo seu suplente:  
I – Convocar e presidir as reuniões do GAP-EACH e organizar suas respectivas pautas;  
II – Coordenar os trabalhos do GAP-EACH;  
III – Apresentar à CG as atividades a serem desenvolvidas pelo GAP-EACH, bem como elaborar e encaminhar a 
esse Colegiado o relatório anual de atividades para apreciação;  
IV – representar o GAP-EACH junto a órgãos e instâncias administrativas da USP, ou fora dela, sempre que 
solicitado ou recomendado pelo GAP-EACH ou pela CG.  
Artigo 11º - Cabe aos membros:  
I – trazer ao conhecimento do GAP-EACH sugestões e proposta a serem desenvolvidas;  
II – manter seus pares informados dos trabalhos, propostas e decisões do GAP-EACH;  
III – comparecer às reuniões.  
Artigo 12º - Os casos omissos neste Regulamento serão decididos pela Comissão de Graduação da EACH, salvo 
expressa competência de outro órgão deliberativo.  
 
 
Capítulo V 
Disposições Transitórias  
Artigo 1º - Para composição inicial do GAP-EACH, são mantidos os integrantes indicados pela Comissão de 
Graduação (CG) com mandatos de um ano.  
Parágrafo Único – Na primeira reunião com os representantes indicados pelas CoC´s  à CG, serão definidos dois 
representantes que terão mandatos de um (1) ano e outros dois representantes com mandatos de dois (2) anos 
a fim de garantir a renovação pelo terço. 
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ANEXO 2 - CARTA DOS DISCENTES, REFERENTE AO CORTE DE VAGAS. DISCIPLINAS OPTATIVAS, 
PRÉ-REQUISITOS ETC... 

Ao longo dos últimos três meses o GAP tem organizado os trabalhos para discutir os rumos de nossa 
Escola. Desenvolveu-se ao longo deste tempo a compilação, análise e caracterização por meio de Grupos de 
Trabalhos compostos por estudantes e professores, de diversos documentos que já foram produzidos sobre a 
EACH. Este apanhado inicial certamente nos fornece um substrato consolidado para avançar nesta, que talvez 
seja a tarefa mais desafiadora com a qual a comunidade acadêmica já lidou ao longo de nossos seis anos de 
vida. 

É fundamental, justamente por isso, que nossa atuação seja feita de maneira mais consciente possível 
evitando a supressão de etapas que posteriormente poderão contaminar o processo ao seu final. Neste sentido 
o GAP apresenta alguns apontamentos específicos para esta C.G. do dia 01/09 referente a assuntos de grande 
importância para o conjunto da comunidade acadêmica, como é o caso do corte de vagas, das disciplinas 
optativas, da atribuição de carga didática, da otimização de recursos humanos e de pré-requisitos. 

Como já é de conhecimento público, no início deste ano houve um processo de intensa mobilização e 
debates relacionado justamente a este apanhado geral, mais especificamente ao corte de vagas. O GAP 
observou as colocações explicitadas acerca deste último tema – o corte de vagas – e, no entanto entende que 
uma decisão desta magnitude, que incide fortemente no caráter de nossa instituição, é impossível de ser 
tomada em um espaço restrito por qualquer grupo institucional de nossa Unidade ou da Universidade, sem que 
haja a mais ampla participação de funcionários, professores e estudantes. 

Não se pode restringir esta decisão a fatores como elevar a nota de corte ou ao excesso de reprovações, 
quando isso afetará o conjunto da graduação e principalmente cursos com viés essencialmente voltado a 
preencher lacunas existentes, como na formação de profissionais voltados especialmente a saúde da mulher, 
como é o caso de Obstetrícia ou à formação de Professores com curso Licenciatura em Ciências da Natureza, 
cujo contingente é composto por mais de 70% de estudantes provenientes da Zona Leste. A decisão sobre corte 
de vagas é central na definição do caráter de nossa unidade e não pode ser tomada sem que se analise 
minuciosamente todos os aspectos que o tangenciam, buscando outras alternativas muito menos danosas. 

Quanto aos outros pontos supracitados é impossível a apresentação de propostas neste momento, haja 
vista que em decorrência da proposta do corte de vagas os mesmos foram colocados em segundo plano nos 
debates intra-curso e, pois, não houveram debates orientados pelas especificidades de cada curso para discutir 
temas como a necessidade de disciplinas optativas ou o excesso de pré-requisitos, e todos os desdobramentos 
que este debate traz a tona, como necessidade de infra-estrutura, para que seja possível o pleno 
desenvolvimento das atividades, contratação de técnicos habilitados para as disciplinas propostas e de mais 
professores, haja vista que o quadro de docentes, assim como de funcionários, encontram-se estrangulados. 
Soma-se a estes, a necessidade de reavaliação das grades dos cursos quando se busca verificar a possibilidade 
de supressão de pré-requisitos desnecessários, além de um diálogo entre os cursos para que a atribuição 
didática e otimização dos recursos humanos sejam feitas da melhor maneira possível sem prejudicar nenhuma 
atividade tanto no ensino quanto nas áreas de pesquisa e extensão. 

Portanto, qualquer decisão tomada neste momento acerca do corte de vagas e dos outros temas 
apresentados, seria certamente prematura, prejudicando o desenvolvimento dos cursos na Graduação, na Pós-
graduação, bem como no desenvolvimento das atividades de Pesquisa e Extensão, ou seja, prejudicando o pleno 
funcionamento de nossa Unidade e ao invés de resolver os problemas que por ora nos cercam acabaríamos por 
gerar outros. 

Assim, de maneira que não pareça que nos restringimos a apontar os limites que por ora nos 
deparamos, apresentamos como saída necessária à realização, um processo responsável de avaliação em cada 
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curso realizado, justamente, pelos professores e estudantes que os compõe. Somente a partir disso será 
possível constituirmos um embasamento sólido para prosseguir nosso trabalho uma vez que os membros de 
cada curso são os que possuem conhecimento mais específico, e concreto acerca de suas potencialidades e 
debilidades. Esta proposta de avaliação dos cursos deve estar balizada nos seguintes princípios, que certamente 
condicionarão ou até determinarão seus resultados. Primeiramente deve-se, no que concerne à forma, 
constituírem-se Grupos de Trabalho para cada curso a partir de um chamado público, e que estes GT’s sejam 
compostos de maneira paritária tanto no que se refere à voz quanto a voto, ficando a cargo dos participantes de 
cada GT a organização dos trabalhos. Ao GAP caberá a organização de atividades que permitam a interação 
entre os GT’s de cada curso, em virtude das características de nossa Unidade não ser departamentalizada e, 
pois, mais do que em qualquer lugar as decisões de um curso influenciarem sobre os outros. 

Desta maneira poderemos avançar concreta e solidamente na construção de uma Unidade que atenda 
as necessidades de cada curso, oferecendo um ensino de qualidade tanto na formação teórica quanto na prática 
sem, no entanto, prejudicar as atividades de pesquisa e extensão que nos atribuem um caráter de vanguarda a 
nossas atividades. 
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ANEXO 3 - ATA DA 7ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE APOIO PEDAGÓGICO DA ESCOLA DE 
ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES (EACH) 

 
ATA DA 7ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE APOIO PEDAGÓGICO DA ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E 
HUMANIDADES (EACH). Aos treze dias do mês de abril de dois mil e onze, às treze horas e cinquenta minutos, 
reuniram-se, na sala vinte e um do Edifício I1, a Coordenadora do Grupo, Professora Doutora Maria Schuler, os 
Membros Docentes: Professores Doutores Anna Karenina Azevedo Martins, Marcelo Arno Nerling, Patricia 
Junqueira Grandino, Patrícia Targon Campana e Paulo Santos de Almeida e a representante discente Débora Tau 
Zymberg Tomaszewski. Presentes, também, os Professores Doutores: Alessandro Hervaldo Nicolai Ré, André 
Felipe Simões, Antonio Takao Kanamaru, Humberto Miguel Garay Malpartida, Juliana Pedreschi Rodrigues e 
Viviane Abreu Nunes Cerqueira Dantas, representantes suplentes dos Cursos de Ciências da Atividade Física, 
Gestão Ambiental, Têxtil e Moda, Ciclo Básico, Lazer e Turismo e Gerontologia, respectivamente e o 
representante discente suplente Pedro de Oliveira Rasera. Participou como convidada: Graziela Rodrigues, aluna 
do Curso de Gerontologia. A Professora Maria Schuler deu início aos trabalhos agradecendo a presença de todos 
e solicitando a inclusão da Ata da quinta reunião ordinária do Grupo de Apoio Pedagógico pediu para que os 
membros presentes se apresentassem. Após passou para a apreciação da Parte I – 1. Ordem do Dia. 1. 
Sugestões para reuniões do Grupo de Apoio Pedagógico. Informou que o GAP foi incumbido de uma grande 
responsabilidade, também preocupante. Lembrou que na reunião passada solicitou que fosse aprovada uma 
maior abertura para a participação de outros professores na reunião do Grupo de Apoio Pedagógico. Após 
várias manifestações, a Professora Maria explicou que a natureza da tarefa recebida é dar abertura à 
participação da comunidade EACH nas discussões do Relatório Melfi. Também devido à dimensão da tarefa, o 
ideal é que esta seja aberta desde o começo. Mesmo assim, a estrutura de membros votantes, do GAP, não 
seria modificada, preservando a paridade de votos entre os cursos (somente os representantes dos cursos, ou 
seus suplentes, em sua falta, votam. Como surgiram vária sugestões de outras formas de estruturar o GAP para 
o trabalho, a Professora Patrícia Junqueira pediu a palavra e sugeriu que esse assunto fosse retirado de pauta, 
por enquanto. Após ampla discussão o GAP decidiu retirar o assunto de pauta, devendo voltar na próxima 
reunião para análise e deliberação. 2. Decisões tomadas na última Reunião da Comissão de Graduação. Nesse 
momento, participou da reunião a Professora Doutora Mônica Sanches Yassuda, Presidente da Comissão de 
Graduação da EACH, para esclarecer que a Professora Maria Schuler sugeriu, durante a reunião da CG, que o 
GAP participe dessa discussão ampla. A Professora Mônica comentou que achou a proposta muito interessante 
e já que a Comunidade Eachiana rejeitou o Relatório Melfi, achando que é incorreto em vários pontos, então a 
sugestão é de se preparar um novo relatório, lembrando que a EACH tem vários pontos de avaliação, mas se o 
GAP julgar necessário pode fazer mais um. Disse que na última reunião da CG foi aprovada a construção de um 
documento qualificado em resposta ao Relatório Melfi que deverá ser elaborado pelo GAP. A Senhora 
Presidente comentou que deverá ser feita uma nova avaliação via GAP, que seja mais adequada, que não haja 
um esvaziamento nas reuniões e que é muito importante manter os prazos. Comentou que se o GAP tiver 
interesse em colaborar com a Comissão de Graduação será muito interessante e muito bem vindo. A Professora 
Mônica explicou que todas as fontes de informação e avaliação estão à disposição do GAP. A Professora Maria 
disse que gostaria de apresentar o assunto já na próxima reunião da CG. Depois de discutir o assunto, o GAP 
decidiu apoiar e preparar esse documento que deverá ser encaminhado à Comissão de Graduação. Nada mais 
havendo a ser tratado, a senhora Coordenadora, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 
dezesseis horas e trinta minutos, da qual eu, Rosângela Vicente, ________________________, lavrei a presente 
ata, que será submetida à apreciação e assinatura dos senhores membros do Grupo presentes à reunião em que 
esta for apreciada e aprovada. 

 


