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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da V sessão extraordinária de 2016 da Comissão 

de Graduação (CG), realizada no dia 27 de outubro, às 

14h, na sala 312-1, 3º andar do Bloco A, em Santo André.  

 

Sessão presidida pela professora Paula Ayako Tiba, Pró-Reitora de Graduação. 

 

Ordem do Dia: 

1) Proposta de revisão do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Planejamento 

Territorial. Professor Francisco de Assis Comaru apresentou sua relatoria: “Dados do Curso: 

Curso/Diplomação/Carga Horária/Tempo Integralização/ Estágio/ Turno/Nº Vagas/Campus/Atos 

Legais: solicitou corrigir o sobrenome da Vice-coordenadora do curso; Apresentação: Histórico 

da UFABC e do Curso/Demandas: socioeconômica, cultural, política, ambiental/Concordância 

com o perfil e missão UFABC/Inserção do Curso na UFABC: reiterou a observação do parecer 

quanto ao estilo de redação; Objetivos do Curso: educativo, profissional e científico: Sugestão: 

incluir nos objetivos específicos a dimensão do desenvolvimento de habilidades de mediação 

como explicitado no Perfil do curso e na justificativa; Organização Curricular: Rol-

fundamentação legal/Regime Ensino (estrutura curricular e requisitos integralização)/Estratégias 

pedagógicas (flexibilidade, áreas conhecimento, TICs, acessibilidade, educação ambiental, 

educação em direitos humanos, relações étnico-raciais, história e cultura afro-brasileira, africana 

e indígena): correção ortográfica na página 20 - Item Integração e Síntese: “Concentras" – 

corrigir para "Concentradas"; Rol de Disciplinas: Dados da disciplina/Bibliografia (quantidade e 

normas ABNT)/Ciência e concordância (para disciplinas compartilhadas): recomendação de 

aproveitar as disciplinas existentes da Engenharia Ambiental e Urbana: “Habitação e 

Assentamentos Humanos” e “Regulação Ambiental e Urbana”. Sugeriu também incluir, em 

estudos posteriores, aprofundamento sobre a temática dos movimentos sociais que incidem nos 

territórios, como movimento ambientalista, indigenista, de moradia, de transportes, quilombolas, 

entre outros”. Ademais, sugeriu, do ponto de vista formal, reduzir as notas de rodapé ou colocá-

las como notas de fim de texto. Após comentários, a proposta foi encaminhada para votação, 

com as sugestões do relator acatadas pela parte demandante. Aprovada com uma abstenção. 

2) Proposta de revisão do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. 

Professora Ana Paula Romani apresentou sua relatoria, “Dados da Instituição: Nome/CNPJ/Lei 

de Criação: Correção: ano de publicação no DOU da lei 13.110 é 2015; Requisito de Acesso: 

Formas de acesso/Regime de matrícula: 4.2 Regime de matrícula, 3º parágrafo, Correção: 

referência UFABC, 2015b (Resolução ConsEPE 202, de 15 de dezembro de 2015); 

Apresentação gráfica de um perfil de formação: sugestão de matriz curricular: verificar o número 

de créditos do 7º quadrimestre; Atividades Complementares: Carga horária/Diversidade/Formas 

de aproveitamento/Ato Normativo: Correção: Resolução da Comissão de Graduação nº11 de 28 

de junho de 2016 (1º parágrafo); Avaliação ensino-aprendizagem: Metodologia/Critérios de 



 

 

recuperação: 10.1 Metodologia de Avaliação remover o conceito “I”. Posicionou-se 

favoravelmente à aprovação do projeto”. Após comentários e sugestões, a proposta foi 

encaminhada para votação, com as alterações sugeridas pela relatoria, e aprovada com duas 

abstenções. 


