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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da X sessão ordinária de 2016 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada nos dias 03 e 10 de novembro, 

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. 

Informes da Presidente: 

1) Deu boas-vindas aos novos coordenadores e vices, nomeados a partir de 24 de outubro: 

Bacharelado em Filosofia: Coordenador Bruno Nadai/Vice-coordenador Victor Ximenes 

Marques; Bacharelado em Química: Vice-coordenador André Sarto Polo; Licenciatura em 

Filosofia: Vice-coordenador André Luis La Salvia; Engenharia Biomédica: Coordenadora pro 

tempore Ana Paula Romani/Vice-coordenador pro tempore: Nasser Ali Daghastanli.  

2) Orçamento 2017. Professor Vitor Marchetti fez a apresentação da situação orçamentária do 

ano de 2017 da UFABC, comentando que o orçamento reduzido afetará diretamente a 

Universidade. Apresentou alguns números e sugeriu o acesso ao site da Propladi para outras 

informações. 

3) Mapa de ocupação de espaços em sala de aula. Professora Paula apresentou o levantamento 

efetuado em 2015, sobre número de salas em Santo André e São Bernardo do Campo e suas 

capacidades. Professor Ramón Vicente Garcia Fernandez solicitou a instauração de um grupo de 

trabalho para realizar um estudo sobre as salas. Compôs-se o GT com os seguintes participantes 

docentes: Ramón, Jorge Tomioka e Pedro Galli Mercadante. 

4) Professora Paula Tiba informou que estão sendo realizadas reuniões sobre créditos com os 

diretores e vice-diretores dos centros. Após as adequações, o número previsto seria de 10.067 

créditos, o que totalizaria 18,02 créditos por docente. A previsão será enviada à Reitoria, a qual 

unificará com a demanda da Pós-Graduação e da Extensão, a fim de emitirem Comunicação 

Interna, conforme Resolução ConsEPE nº 100. 

5) Citou o cancelamento da IX sessão ordinária da CG.  

6) Erratas dos Projetos Pedagógicos de Curso aprovadas no ConsEPE. Mencionou ter 

conversado com a Secretaria Geral sobre a necessidade de constar no site dos Conselhos o 

projeto pedagógico corrigido. Propôs à Secretaria Geral inserir, após o link do Projeto 

Pedagógico aprovado no ConsEPE, o link da errata e do Projeto Pedagógico corrigido, constando 

no site dos cursos e no site da Prograd. Solicitou aos coordenadores que enviassem o Projeto 

Pedagógico corrigido para que a Prograd possa solicitar à Secretaria Geral a inclusão no site do 

ConsEPE o mais breve possível.  

7) Prestação de serviços de seguro de acidentes pessoais coletivos para alunos da graduação. 

Comentou que havia o problema anterior da falta de renovação de seguro para os alunos, devido



 

 

aos valores elevados para contratação. Foi feita nova licitação e, agora, o seguro foi renovado até 

outubro 2017.  

8) Lembrou que no terceiro quadrimestre foi implementada uma nova prática de utilização das 

vagas dos cancelamentos. O prazo para cancelamento foi restrito à primeira semana do 

quadrimestre, para que os alunos pudessem utilizar essas vagas. Com essa medida, cinquenta e 

dois por cento das vagas foram ocupadas.  

9) Avaliação de disciplinas. Informou sobre o bloqueio do acesso dos alunos ao portal do aluno 

enquanto não respondessem à avaliação de disciplinas. Com isso houve grande adesão. Professor 

Leonardo José Steil acrescentou ter efetuado buscas e constatou haver cerca de duzentos 

comentários contendo a palavra “excelente”. Termos como “muito ruim” em geral referiam-se à 

mesma turma. Essas respostas serão encaminhadas aos coordenadores de cursos e de disciplinas. 

10) Professora Paula Tiba orientou os coordenadores a não solicitarem abertura ou fechamento 

de turmas fora do período de alocação. Informou que este procedimento atrapalha a alocação, e 

essas solicitações não serão mais atendidas. Sugeriu aos coordenadores que aguardassem o ajuste 

caso fosse necessário qualquer alteração, mas que informassem aos alunos.  

11) Solicitação de reunião da Comissão de Graduação no campus de São Bernardo do Campo. 

Informou ter recebido do professor Marcelo Salvador Caetano a solicitação de realização de 

sessões ordinárias da CG em São Bernardo do Campo. Devido à necessidade de se discutir o 

assunto e de votá-lo, professora Paula Tiba solicitou que o item fosse inserido na pauta da 

presente reunião. Com a concordância dos membros, inseriu-se o item no Expediente.  

12) Professor Leonardo Steil teve de se ausentar para participar da reunião de Comissão de 

Vagas. Professora Paula Tiba convidou o professor Allan Xavier para fazer parte da mesa.  

Ordem do Dia:  

1) Ata nº 008/2016 da VIII sessão ordinária, realizada em 22 de setembro de 2016. Professora 

Paula Mello solicitou correção na linha 137: número de docentes da Universidade e não do 

curso. Sem mais comentários, e em votação, o documento foi aprovado com cinco abstenções, 

com a alteração.  

Expediente:  

1) Proposta sobre o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera). Professor 

Giorgio Romano Schutte apresentou o projeto, explicando que o Pronera, do Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária (Incra), tem a missão de ampliar os níveis de escolarização 

formal dos trabalhadores rurais assentados. A Escola Nacional Florestan Fernandes entrou em 

contato com a Universidade Estadual do Paraíba e a UFABC para explorar a possibilidade de 

ofertar um curso de graduação em Relações Internacionais. O Edital de abertura via 

Proec/Prograd seria para 50 vagas, sendo o mesmo curso de Bacharelado em Relações 

Internacionais (BRI). Enfatizou que não se está criando um novo curso e trata-se de oferta única 

para uma turma. As vagas do BRI (76 por ano) não serão alteradas. O turno será diferenciado, 

aplicando-se a metodologia da alternância (normatizado, no âmbito do Ministério da Educação). 

Essa metodologia caracteriza-se por tempo de estudos desenvolvidos nos centros de formação 

(tempo-escola) e tempo de estudos desenvolvidos na comunidade (tempo-comunidade). No 

mínimo setenta por cento de professores serão da UFABC e a participação destes é voluntária, 

não contando como créditos para o docente. Para a seleção dos participantes, deverá se formar 

uma comissão composta por integrantes do BC&H, do BC&T e da Coordenação do Projeto. 



 

 

Complementou que não haverá custos para a UFABC, pois o Programa prevê um financiamento 

por aluno por ano, cobrindo os gastos de alojamento, transporte, material didático e bolsas para 

coordenação e professores. O Projeto foi pré-aprovado pelo Incra em Brasília para iniciar em 

2017, tem o apoio do colegiado do BRI, foi aprovado pelo ConCECS e pelo Comitê de Extensão 

e Cultura (CEC) e aguarda aprovação da CG e do ConsEPE. Após vários questionamentos, 

comunicou que será feita nova versão do Projeto, ao qual serão incorporadas as sugestões. 

Devido ao horário avançado, e não havendo mais quórum, professora Paula Tiba solicitou ao 

proponente ajustes no documento e informou que a discussão teria prosseguimento na 

continuação desta seção. 

Continuação da sessão – 10/11/2016: 

Expediente:  

1) Proposta sobre o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA). 

Professor Giorgio explicou ter encaminhado um documento de perguntas e respostas e fez uma 

releitura da proposta, corrigindo vários erros apontados. Sugeriu que a proposta, após passar pela 

CG, fosse encaminhada ao ConsEPE e também ao ConsUni. Esse projeto foi pré-negociado em 

Brasília, e o Governo decidiu apoiar um pacote de projetos. É fundamental uma aprovação ainda 

este ano para que se aproveite essa negociação. A CG deve analisar se o documento está 

desenvolvido o suficiente para ser encaminhado ao ConsEPE, se atende às exigências do projeto 

pedagógico da UFABC. Considerou uma grande novidade a metodologia de alternância, que é a 

essência do projeto. Objetiva-se ofertar cursos para o público que trabalha no campo. Após 

novos questionamentos e sugestões, sugeriu-se encaminhar a proposta para a Ordem do Dia. 

Secundado, o encaminhamento foi aprovado com quatro abstenções. Na Ordem do Dia, propôs 

votar-se a oferta do curso. Secundada a proposta, sugeriu-se votar com a ressalva de tratar-se de 

um projeto prioritário de graduação, daí a necessidade de se seguir os trâmites de envio ao 

ConsEPE e ConsUni. Encaminhou-se a proposta para votação como oferta única. Foi aprovada 

com dois votos contrários e quatro abstenções. 

2) Proposta de revisão do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Filosofia. Professora 

Paula Tiba explicou que, apesar de a proposta estar no Expediente, foi inserida a relatoria para 

seguir o fluxo dos demais projetos pedagógicos, que passaram por uma única sessão na CG. 

Concedeu a palavra ao professor Fernando Luiz Cássio Silva, que apresentou seu relato, com 

algumas observações e recomendações. Manifestou-se favorável à aprovação da proposta. A 

coordenadora do curso, professora Marília Mello Pisani, acatou as sugestões do relator. Após 

comentários, em virtude do prazo para aprovação do projeto, por ser o único curso de 

licenciatura que faltava se adequar à alteração das novas diretrizes curriculares, professora Paula 

Tiba sugeriu promover o item à Ordem do Dia. Secundada a proposta, foi aprovada por 

unanimidade. Na Ordem do Dia, sem mais comentários, encaminhou para votação a proposta de 

revisão do PPC. Aprovada por unanimidade. 

3) Solicitação de reunião da Comissão de Graduação no campus de São Bernardo do Campo. 

Professor Marcelo Caetano contextualizou a solicitação: dos vinte e quatro cursos da UFABC, 

onze estão alocados no campus São Bernardo do Campo. Propôs que, a cada cinco reuniões da 

CG, duas fossem realizadas em São Bernardo do Campo. Não havendo comentários, professora 

Paula Tiba sugeriu promover o item à Ordem do Dia. Secundada a proposta, encaminhou-a para 

votação, sendo aprovada por unanimidade. Na Ordem do Dia, não havendo comentários, 

encaminhou a solicitação para votação, sendo aprovada por unanimidade. Informou que as 

reuniões serão incluídas no calendário da CG de 2017.  


