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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da III sessão ordinária de 2016 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada nos dias 07 e 14 de abril, às 

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

 

Sessão presidida pelo professor Luciano Soares da Cruz, Pró-Reitor Adjunto de Graduação. 

Informes do Presidente:  

1) Dar posse aos candidatos eleitos para representantes dos técnicos administrativos e dos 

discentes. Professor Luciano agradeceu aos representantes anteriores, destacando a importância 

de seu trabalho. Deu posse e boas-vindas aos novos representantes eleitos em 31 de março de 

2016: Técnicos Administrativos: Titular: Gabriel Valim Alcoba Ruiz – suplente: Rail Ribeiro; 

Titular: Érica Terceiro Dalanesi – Suplente: Marcos Roberto de Araujo. Discentes: Titular: 

Danielle Romana Bandeira Silva – Suplente: Renato Rodrigues dos Santos; Titular: Andréia dos 

Santos Pereira – Suplente: Heitor Tessari Mendes Kubota. 

2) Solicitação de reunião ordinária da CG no Campus SBC. Lembrou tratar-se de uma 

reivindicação antiga e informou que a IV reunião ordinária, de maio, será realizada, de forma 

experimental, em São Bernardo do Campo.  

3) Publicação do Catálogo de Disciplinas da Graduação 2015/2016. A servidora Ana Maria de 

Oliveira informou que o catálogo será publicado nas próximas semanas e contará com todas as 

disciplinas dos projetos revisados e aprovados no ConsEPE. Avaliações de curso: comentou a 

necessidade de maior adesão. Será colocado um link para o questionário no portal do aluno e no 

portal do docente. 

Ordem do Dia: 

1) Ata nº 001/2016 da I sessão ordinária, realizada em 18 e 25 de fevereiro de 2016. Sem 

comentários, o documento foi aprovado com 4 abstenções.  

2) Ata nº 001/2016 da I sessão extraordinária, realizada em 10 de março de 2016. Sem 

comentários, o documento foi aprovado com 7 abstenções.   

3) Proposta de revisão do Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia de Energia. Professora 

Paula Homem de Mello relatou que o curso é dividido em três grandes eixos e salientou a 

importância de o texto subsidiar o projeto pedagógico, como por exemplo, incluir o histórico do 

curso. Fez suas considerações sobre o projeto, com propostas de ajustes. Após as discussões, a 

área demandante aceitou as sugestões da relatora. Em votação, o projeto pedagógico, a ser 

revisado para envio ao ConsEPE, e o relato foram aprovados por unanimidade. 

4) Proposta de revisão do Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Biomédica. Professor 

Luciano lembrou que o projeto já esteve na Comissão de Graduação na ordem do dia, e serão 

feitos apenas comentários nesta reunião. Professora Paula Ayako Tiba elogiou o projeto e 

pontuou que todas as correções sugeridas foram aplicadas. Assim, propôs que houvesse 



 

 

discussão sobre a oferta das disciplinas da Biologia, para que os créditos fossem divididos, com 

melhor aproveitamento pelos alunos quanto à questão de disciplinas limitadas e livres e, se 

houver necessidade, que algumas disciplinas possam ser convalidadas. Sugeriu a discussão 

posterior das ementas das disciplinas em conjunto e, se possível, a inclusão das disciplinas em 

outros projetos. Por fim, propôs a aprovação do projeto. Após as discussões, colocou-se o projeto 

em votação, sendo aprovado por unanimidade.  

5) Proposta de revisão do Projeto pedagógico do curso de Engenharia de Materiais. Professora 

Giselle Cerchiaro apresentou o projeto e comentou ter havido poucas mudanças. Fez algumas 

recomendações e sugestões de ajustes. Após discussões, encaminhou-se a proposta para votação, 

sendo aprovada por unanimidade com as devidas correções. 

6) Proposta de revisão do Projeto pedagógico do curso de Engenharia de instrumentação, 

Automação e Robótica (IAR). Professor Alexei Magalhães Veneziani apresentou seu relato, com 

recomendações de ajustes. Propôs a aprovação do projeto. Após discussão, o documento foi 

aprovado com uma abstenção. 

7) Proposta de revisão do Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Aeroespacial. Professor 

Lúcio Campos Costa, em sua relatoria, comentou não ter havido questões muito graves a serem 

apontadas, observou que faltava correção no tocante às adequações de estágios, melhoria dos 

objetivos específicos do curso e pré-requisitos. Revelou-se favorável à aprovação do projeto com 

as devidas adequações. Após comentários e sugestões, encaminhou-se o documento para 

votação, sendo aprovado com uma abstenção. 

Continuação da sessão – 14/04/2016: 

Ordem do Dia: 

8) Proposta de revisão do Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Ambiental e Urbana. A 

relatora, professora Carolina Moutinho Duque de Pinho chamou a atenção para o fato de o curso 

ser o único no Brasil, e considera importante que se fale do histórico do curso no projeto e dos 

cursos semipresenciais. Propôs alguns ajustes e mostrou-se favorável à aprovação do projeto. 

Após discussão, o documento, tendo sido acatadas as sugestões pela área demandante, foi 

colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade.  

9) Proposta de resolução que dispõe sobre normas gerais para as atividades complementares dos 

cursos de formação interdisciplinar da Universidade Federal do ABC. A pedido do Presidente, 

em atendimento à área demandante, a discussão deste item foi adiada para a próxima sessão.    

 


