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Ata nº 003/2016/Extraordinária/CG 

 

Ata da III reunião Ordinária da Comissão de Graduação (CG), convocada para as catorze horas 1 
do dia vinte e oito de dois mil e dezesseis, na sala 312-1 do Bloco A da Universidade Federal do 2 
ABC (UFABC), sita à Avenida dos Estados, 5001, Santo André, SP. A reunião foi presidida pelo 3 
Pró-Reitor Adjunto de Graduação, Professor Luciano Soares da Cruz, e contou com a presença 4 
dos seguintes membros: Adriano Reinaldo Viçoto Benvenho, Coordenador do Curso de 5 
Bacharelado em Física; Alexei Magalhães Veneziani, Coordenador do Curso de Bacharelado em 6 
Matemática; Ana Paula Romani, Vice-Coordenadora do Curso de Bacharelado em Engenharia 7 
Biomédica; Antônio Gil Vicente de Brum, Coordenador pro tempore do Curso de Bacharelado 8 
em Engenharia Aeroespacial; Breno Arsioli Moura, Coordenador do Curso de Licenciatura em 9 
Física; Carolina Moutinho Duque de Pinho, Coordenadora do Curso de Bacharelado em 10 
Planejamento Territorial; Danielle Romana Bandeira Silva, Representante Discente; Evandir 11 
Megliorini, Coordenador do Curso de Bacharelado em Engenharia de Gestão; Fernanda 12 
Franzolin, Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas; Francisco José 13 
Brabo Bezerra, Coordenador do Curso de Licenciatura em Matemática; Giulliana Mondelli, 14 
Vice-Coordenadora pro tempore do Curso de Engenharia Ambiental e Urbana; Harki Tanaka, 15 
Vice-Diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); José 16 
Blanes Sala, Vice-Coordenador do Curso de Bacharelado em Relações Internacionais; Luiz 17 
Antonio Celiberto Junior; Vice-Coordenador do Curso de Engenharia de Instrumentação, 18 
Automação e Robótica; Luiz Fernando Grespan Setz, Coordenador do Curso de Engenharia de 19 
Materiais; Marcelo Bussotti Reyes, Vice-Diretor do Centro de Matemática Computação e 20 
Cognição (CMCC); Monael Pinheiro Ribeiro, Coordenador do Curso de Bacharelado em Ciência 21 
da Computação; Murilo Bellezoni Loiola, Coordenador do Curso de Bacharelado em Engenharia 22 
de Informação; Otto Muller Patrão de Oliveira, Coordenador do Curso de Bacharelado em 23 
Ciências Biológicas; Pedro Galli Mercadante, Coordenador do Bacharelado de Ciências e 24 
Tecnologias (BC&T). Ausência justificada: Giselle Cerchiaro, Coordenadora do Curso de 25 
Bacharelado em Química; Marília Mello Pisani, Coordenadora do Curso de Licenciatura em 26 
Filosofia; Paula Ayako Tiba, Coordenadora do Curso de Bacharelado em Neurociência. 27 
Ausências: Alberto Sanyuan Suen, Coordenador do Curso de Bacharelado em Ciências 28 
Econômicas; Andréia dos Santos Pereira, Representante Discente; Cristina Autuori Tomazeti, 29 
Coordenadora do Curso de Bacharelado em Engenharia de Energia; Erica Terceiro Cardoso 30 
Dalanesi, Representante Técnico-Administrativa; Gabriel Valim Alcoba Ruiz, Representante 31 
Técnico-Administrativo; Marco Antonio Bueno Filho, Coordenador do Curso de Licenciatura 32 
em Química; Paulo Tadeu da Silva, Coordenador do Curso de Bacharelado em Filosofia; Ramón 33 
Vicente Garcia Fernandez, Coordenador do Bacharelado em Ciências e Humanidades (BC&H); 34 
Ronei Miotto, Diretor do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Salomão Barros 35 
Ximenes, Coordenador do Curso de Bacharelado em Políticas Públicas. Não votantes: Leonardo 36 
José Steil, Representante da Coordenação Geral dos Bacharelados Interdisciplinares. Apoio 37 
administrativo: M. Aparecida O. Ferreira e Marcelo Sartori Ferreira, Secretários Executivos, e 38 
Nicole Mirian Dias Silva, Estagiária em Secretariado Executivo. Professor Luciano 39 
cumprimentou a todos e iniciou a sessão às catorze horas e catorze minutos. Pauta única: 40 
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Alterações em disciplinas do Bacharelado em Relações Internacionais. Professor Luciano avisou 41 
que, conforme publicado no boletim de serviço de terça-feira passada, está deixando a Pró-42 
Reitoria de Graduação por motivos pessoais e para se dedicar à pesquisa. Informou que o 43 
professor Leonardo Steil assumirá como Pró-reitor Adjunto Interino a partir de segunda-feira, 44 
dois de maio, e acrescentou que por ele estar na equipe há muito tempo, conhece bem a Pró-45 
Reitoria. Lembrou que o professor Fernando Rey está de licença médica até 16 de maio e por 46 
isso o Leonardo assumirá também como Pró-Reitor de Graduação em exercício. Acrescentou 47 
que a próxima sessão ordinária da CG será presidida pelo professor Leonardo e ocorrerá no 48 
campus São Bernardo do Campo. Com referência à presente reunião, informou estar prevista na 49 
resolução ConsEPE nº 139 a realização de uma reunião extraordinária com o tema “Alterações 50 
em Disciplinas”, no primeiro quadrimestre do ano. Explicou ser este o motivo da reunião, e o 51 
assunto será tratado na Ordem do Dia. Na ausência do professor Giorgio Romano Schutte, 52 
concedeu a palavra ao professor José Blanes, vice-coordenador do curso de Relações 53 
Internacionais. Professor Blanes apresentou três disciplinas novas do curso, a serem criadas 54 
como livres: “Oriente Médio nas Relações Internacionais”, “Refugiados: Direito e Política e 55 
Teoria” e “Prática da Cooperação Internacional e da Ajuda Humanitária”. Forneceu duas 56 
justificativas para essa criação: pedagógica e técnica. Ponderou haver algumas lacunas na parte 57 
pedagógica da grade do curso. O curso foi avaliado pelo INEP, recebeu nota alta, mas na prática 58 
algumas temáticas de conteúdo não estão previstas na grade. 1. Disciplina Oriente Médio nas 59 
Relações Internacionais. Há necessidade de oferecimento de uma disciplina que aborde 60 
especificamente a questão do Oriente Médio. O curso tinha disciplinas focadas na América 61 
Latina, Estados Unidos, África, mas nenhuma que focasse o Oriente Médio. A disciplina 62 
pretende abordar aspectos históricos, políticos e econômicos do Oriente Médio. 2. Disciplina 63 
Refugiados: Direito e Política. É necessária a criação desta disciplina devido aos 64 
acontecimentos atuais na Europa envolvendo os refugiados, e a posição adotada pelo Brasil a 65 
respeito dessa crise. Além disso, a UFABC mantém um convênio, para estabelecer parceria, com 66 
o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) com a criação da 67 
Cátedra Sérgio Vieira de Mello, buscando o aprofundamento científico, pedagógico e de 68 
extensão pelas universidades desta temática. 3. Disciplina Teoria e Prática da Cooperação 69 
Internacional e da Ajuda Humanitária. Os alunos reclamaram que não havia elementos para 70 
entender a técnica de cooperação internacional e ajuda humanitária, que são áreas de 71 
conhecimento teórico e prático profissional no campo das relações Internacionais, temas esses 72 
abordados de forma superficial no curso, por isso a necessidade de criação dessa disciplina. É 73 
um assunto que precisa de abordagem técnica, sendo um conteúdo pedagógico que se insere no 74 
programa do curso visando a suprir lacunas. A Prograd recomendou não criar disciplinas livres, 75 
pensou-se então em opção limitada, mas por entendimentos com o Centro, voltou-se a propor 76 
disciplinas livres. Argumentou que o projeto pedagógico não apresenta nenhuma disciplina livre 77 
e, em sua opinião, isso não atrapalharia o andamento pedagógico. Ademais, há outros cursos 78 
interessados nessas disciplinas, por exemplo, Engenharia Ambiental e Urbana, para auxiliar em 79 
seus projetos pedagógicos. Professor Alexei perguntou por que não se podem criar as disciplinas 80 
como opção limitada. Professor Evandir questionou o conceito de disciplina livre. Professor 81 
Luciano explicou que disciplina livre não é essencial para a formação do curso. As resoluções 82 
ConsEPE nº 139 e 140 são omissas quanto à criação de disciplina livre. Isso só pode ser mudado 83 
com a revisão dessas resoluções, o que é uma necessidade urgente. Também se devem criar 84 
mecanismos para agregar disciplinas de opção limitada. No caso dessas três disciplinas de 85 
Relações Internacionais, o curso as considera importantes. É urgente e de interesse criá-las. É um 86 
curso necessário e será oferecido talvez no terceiro quadrimestre ou no próximo ano. Devido à 87 
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rigidez das resoluções, não se consegue tratar o assunto de forma mais adequada. Para a estrutura 88 
atual da UFABC as resoluções estão obsoletas, o que tem prejudicado os cursos. Professor 89 
Marcelo Reyes considerou a estrutura muito engessada, pois não se consegue revisar disciplinas 90 
de forma mais flexível. Existe um entendimento na CG de que disciplinas livres são dos outros e 91 
não de seu próprio curso. Quem está criando a disciplina, deverá fazê-lo como limitada ou 92 
obrigatória. Reiterou ser necessário revisar essas resoluções. Professor Luciano comunicou que 93 
as resoluções já estão sendo revisadas e organizadas numa espécie de regimento da graduação, 94 
no qual o professor Leonardo tem trabalhado. Há um grande número de resoluções que entram 95 
em conflito entre si. O processo de revisão é lento. Professor Marcelo sugeriu fazer um esboço 96 
das resoluções para se discutir neste fórum, o mais urgente possível, para evitar acúmulo de 97 
problemas. Professor Leonardo comentou sobre a bibliografia complementar da disciplina 98 
Teoria e Prática da Cooperação Internacional e da Ajuda Humanitária: a última bibliografia 99 
citada é um documento da internet, e a página consta como “em desenvolvimento”. Perguntou se 100 
não se pode ter um repositório na Universidade para esses tipos de documentos. Recomendou 101 
verificar o endereço ou depositar esse documento na página da biblioteca, do curso, ou em 102 
repositório específico. Professor José Blanes agradeceu ao comentário e se dispôs a verificar e 103 
fazer o repositório. Comprometeu-se a transformar essas disciplinas em opção limitada ou 104 
obrigatória na próxima revisão do PPC. Professor Luciano encaminhou os documentos para 105 
votação em bloco, os quais foram aprovados com uma abstenção. Reiterou que as disciplinas 106 
estão aprovadas e serão inseridas no catálogo. Recomendou conferir os códigos com a divisão 107 
acadêmica do Centro. Sem mais comentários ou sugestões, despediu-se da CG agradecendo a 108 
todos pela recepção, dizendo que essa experiência foi única, e que a CG é uma reunião na qual se 109 
avança. Desejou boa sorte ao professor Leonardo e encerrou a sessão às catorze horas e quarenta 110 
e cinco minutos da qual eu, Edna Maria de Oliveira Loureiro, Assistente em Administração, 111 
lavrei esta ata, aprovada pelo Pró-Reitor Adjunto de Graduação, professor Luciano Soares da 112 
Cruz, e pelos demais presentes à sessão. 113 
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