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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da V sessão ordinária de 2016 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada no dia 09 de junho, 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) Apresentou-se como a nova Pró-reitora de Graduação e o professor Leonardo José Steil, como 

Pró-reitor Adjunto de Graduação. Deu boas-vindas aos novos coordenadores do Bacharelado em 

Neurociência, Marcelo Salvador Caetano e Raphael Yokoingawa de Camargo e do Bacharelado 

em Ciência da Computação, Letícia Rodrigues Bueno.  

2) Passou a palavra ao Reitor, professor Klaus Werner Capelle, que fez dois informes: I) 

agradeceu aos professores José Fernando Queiruga Rey e Luciano Soares da Cruz, que deixaram 

a direção da Prograd, e aos professores Paula Tiba e Leonardo, que aceitaram o convite para 

assumir esta Pró-reitoria. II) apresentou duas iniciativas de adesão voluntária,  ambas relativas a 

contratações de docentes pela UFABC: a) Concurso de docentes: é preciso reforçar a Divisão de 

Concursos da SUGEPE, por isso, solicitou colaboração dos Centros e da Prograd quanto à 

disponibilização de técnicos administrativos para uma força-tarefa; b) Redistribuição de 

docentes: processos anteriores foram ineficientes, tendo somente quatro docentes redistribuídos, 

durante o período de um ano. Por isso, será adotado novo modelo, na forma de um Edital interno.  

3) Professora Paula informou sobre a necessidade de se indicar outro representante do CMCC na 

composição  do grupo de trabalho (GT) para avaliar disciplinas existentes no catálogo e regular 

propostas de criação, pois ela, que fazia parte, saiu por estar desempenhando a função de pró-

reitora e presidente da CG. Professora Letícia Rodrigues Bueno, coordenadora do Bacharelado 

em Ciência da Computação, se voluntariou. Será emitida portaria designando o grupo. 

4) É necessário renovar os membros para Comissão Julgadora de recurso de desligamento, em 

cumprimento à Resolução ConsEPE nº 166. A comissão deve ser composta por um docente, um 

discente e um técnico administrativo. Voluntariaram-se o professor Pedro Galli Mercadante, o 

técnico administrativo Gabriel Valim Alcoba Ruiz e o discente Renato Rodrigues dos Santos. 

Será emitida portaria designando o GT. 

5) Foi feita uma correção no Calendário Acadêmico e no Calendário de Procedimentos 

Acadêmico-Administrativos. Alterou-se a legenda “reposição de feriados e lançamento de 

conceitos” para “reposição de feriados”, pois a data de lançamento de conceitos no calendário de 

procedimentos não estava condizente com a legenda do calendário acadêmico. 

Informes dos membros:  

1) Professor Pedro Mercadante informou que, após a ocorrência de vários casos de pedido de 

recurso de alunos sobre equivalência de disciplinas, a coordenação do BC&T criará uma tabela 



 

 

com dados sobre equivalências de disciplinas obrigatórias do BC&T aceitas e instituições que 

oferecem tais disciplinas, devido a diferentes julgamentos atribuídos pelos coordenadores do 

BC&T. 

2) Professora Carolina Moutinho Duque de Pinho informou estar havendo a I Semana do cursos 

de Bacharelado em Planejamento Territorial. Esse evento foi organizado pelos alunos do curso. 

Os discentes também organizaram infraestrutura de acessibilidade para o evento. Convidou todos 

a participarem. 

3) Professora Letícia consultou sobre como proceder para solicitar as correções do Projeto 

Pedagógico do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação. As correções são extensas, 

mas em sua maioria são mudanças simples, como erros de digitação. Questionou se seria 

possível fazer processo simplificado em vez do rito de revisão ordinário. Professora Paula Tiba 

informou que outros projetos pedagógicos também apresentaram necessidade de correções. Estão 

sendo preparadas todas as erratas para enviar ao ConsEPE, com as devidas correções. A 

discussão pode ser simplificada, mas o PPC terá de passar por todas as instâncias.  

Ordem do Dia: 

1) Ata nº 003/2016 da III sessão extraordinária, realizada em 28 de abril de 2016. Professora 

Paula Tiba informou que a data estava errada e já foi corrigida. Documento aprovado com a 

correção e duas abstenções. 

2) Ata nº 004/2016 da IV sessão ordinária, realizada em 5 de maio de 2016. A representante 

discente Andreia dos Santos Pereira solicitou correção na linha 139: alteração do nome “Aline” 

por “Andreia”. A representante técnico-administrativa Érica Terceiro Cardoso Dalanesi solicitou 

correção no nome da professora Marília Mello Pisani, na linha 123. Documento aprovado com as 

correções e duas abstenções. 

Expediente:  

1) Edital de Avaliação de Notório Saber. Professor Leonardo informou que a aplicação dessa 

avaliação é prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). O objetivo da avaliação é 

possibilitar ao aluno, com extraordinário conhecimento, avançar nos estudos, mediante 

comprovada demonstração do domínio do conteúdo e das habilidades e competências requeridas 

por disciplina ou grupo de disciplinas do currículo do curso. O intuito será criar uma resolução 

para normatizar o assunto, mas, primeiramente, publicar o Edital como experiência. Após 

comentários e sugestões, professora Paula Tiba deu como encaminhamento que a Coordenação 

Geral dos Bacharelados Interdisciplinares (CGBI), juntamente com o professor Alexei 

Magalhães Veneziani, responsáveis pela elaboração da proposta, reunir-se-ão novamente para 

modificá-la, em vista das discussões havidas nesta sessão. Os membros poderão enviar outras 

sugestões via e-mail. 

2) Discussão sobre prazo para lançamento de conceitos. Professora Paula Tiba informou que, 

anualmente, é determinado um prazo para lançamento de conceitos. Tradicionalmente, tem sido 

adiado esse prazo, quase todo quadrimestre, porque docentes não o cumprem. A princípio, 

poder-se-ia deixar o prazo para lançamento de conceitos durante todo o recesso. Questionou qual 

medida seria mais benéfica aos discentes: se deixar aberto o prazo durante o recesso ou se o 

docente que não o faz no prazo específico num quadrimestre só o fizer no seguinte, em período 

apropriado. Após a discussão, afirmou que serão consideradas as sugestões na elaboração do 

calendário acadêmico do próximo ano. Enfatizou que os membros devem se atentar a essas 

questões quando da aprovação dos calendários na CG.  


