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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da VI sessão ordinária de 2016 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada no dia 07 de julho, 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) Nova coordenação geral dos Bacharelados Interdisciplinares. Informou sobre a mudança na 

Coordenação Geral dos Bacharelados Interdisciplinares. Deu boas-vindas à nova coordenadora, 

professora Vânia Trombini Hernandes, e informou que a professora Tatiana Lima Ferreira 

continua como vice. Com a nomeação, foram incorporadas algumas tarefas do setor de 

Regulação.  

2) Portarias referentes à Resolução ConsEPE nº 202 (Art. 2º, Item I). Propôs as portarias 031 e 

032, pendentes na ocasião da aprovação da referida resolução. O objetivo é beneficiar os alunos 

que pretendem obter as vagas remanescentes.  

3) Planejamento 2017. Reiterou o e-mail enviado aos coordenadores sobre o planejamento, 

dizendo esperar que este esteja em acordo com os projetos pedagógicos.  

4) Resolução de cancelamento. Comentou que a nova regra de cancelamento teve consequência 

positiva. Houve em torno de 4328 cancelamentos em 2014.1; 6743 em 2016.1; e neste 

quadrimestre ocorreram 2271 cancelamentos a menos. 

5) Reunião extraordinária. Comunicou que ainda este mês haverá a reunião extraordinária para 

alterações de projetos pedagógicos. Recomendou uma segunda reunião extra para tratar dos 

projetos das licenciaturas, por ocasião da alteração da lei.  

6) Avaliação de disciplinas. Lembrou que todos receberam e-mail da Regulação sobre avaliação 

de disciplinas. As sugestões estão sendo incorporadas no formulário, e em breve será enviado um 

comunicado de como será a avaliação.  

7) Lembrou que nesta data termina o prazo para alocação das disciplinas dos BIs. Os 

coordenadores que ainda precisam enviar os nomes dos docentes deverão fazê-lo o mais breve 

possível. 

8) UFABC para Todos. Professor Leonardo José Steil transmitiu o recado da Pró-Reitoria de 

Extensão e Cultura (Proec) sobre o evento “UFABC para Todos”, a ocorrer em setembro, no 

campus Santo André, no qual cada curso terá um stand. Solicitou-se que os cursos entrassem em 

contato com a PROEC para reserva de espaço. 

Informes dos membros:  

1) Alunos com necessidades especiais. Professora Paula Homem de Mello comentou o assunto 

abordado no ConsUni, sobre atendimento em sala de alunos com necessidades especiais. O 



 

 

professor que ministra aula para esses alunos recebe uma carta da Pró-Reitoria de Assuntos 

Comunitários e Políticas Afirmativas (Proap) com as informações, porém muitos docentes não 

estão preparados. Sugeriu que a Proap oferecesse um treinamento aos docentes de como atender 

a esses discentes. 

2) A representante discente Andréia dos Santos Pereira passou a palavra ao discente Fábio Willy 

Parno, o qual informou que a cota de ônibus foi suspensa no mês de julho, para os alunos da 

Grande São Paulo. Solicitou que a Prograd entrasse em contato com a SPTrans, a fim de que isso 

não mais aconteça. Os alunos irão fazer uma mobilização. 

Ordem do Dia: 

1) Ata nº 005/2016 da V sessão ordinária, realizada em 9 de junho de 2016. Sem comentários, e 

em votação, o documento foi aprovado com três abstenções. 

Expediente:  

1) Solicitação de recurso do discente João Lucas Pires. O representante discente suplente Renato 

Rodrigues dos Santos apresentou o caso: o discente João Lucas cursou a disciplina “Bases 

Matemáticas” no último quadrimestre de 2015. O professor da disciplina perdeu a última prova 

do discente, que precisava de 1,8 para ser aprovado, tendo obtido o conceito O. O professor quer 

que o aluno realize outra prova. Concedeu a palavra ao discente João Lucas, o qual explicou que 

não se chegou a um acordo. Não considera justo fazer uma nova prova. Informou ter sido 

aprovado em todas as outras disciplinas e ter apresentado o Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC). Afirmou ter entregado a prova e a folha de resposta nas mãos do professor. Após 

comentários e sugestões, professora Paula Tiba sugeriu encaminhar o assunto à ordem do dia 

para votação. Aprovado por unanimidade. Finalizadas as discussões, colocaram-se em votação 

três propostas de encaminhamento: 1) Nova avaliação pela coordenação da disciplina “Bases 

Matemáticas”: proposta secundada por 4 membros. Em votação, obteve 4 votos. 2) Excluir a 

avaliação perdida do cômputo final da média: secundada por 4 membros. Em votação, obteve 16 

votos. 3) Delegar ao diretor do CMCC: secundada por 3 membros. Em votação, obteve 4 votos. 

Houve uma abstenção. Aprovada a proposta 2. 

2) Edital de ingresso 2017. Professora Paula Tiba passou a palavra ao proponente Rail Ribeiro 

Filho, o qual apresentou o edital, focando nas alterações. Após as discussões, professora Paula 

Tiba informou que a Proap pediu para fazer algumas alterações na documentação exigida. 

Portanto, na próxima reunião, este item irá para a ordem do dia com as alterações. Constituiu-se 

um grupo de trabalho para reavaliar a política de cotas, formado pelo professor Giorgio Romano 

Schutte, a representante discente Andréia dos Santos Pereira e o representante técnico-

administrativo Gabriel Valim Alcoba Ruiz. Será estendido à Proap o convite para integrar o 

grupo. 

3) Nova proposta de resolução que regulamenta as normas para a realização de estágio não 

obrigatório durante os cursos de graduação da UFABC. Professora Paula Tiba informou sobre a 

necessidade de se criar nova resolução para estágio não obrigatório, pois as resoluções existentes 

são específicas de cada curso, e nem todos os cursos são contemplados. Após comentários e 

sugestões, propôs votação para encaminhar esse item à ordem do dia, sendo aprovado por 

unanimidade. Esclareceu que essa resolução substitui a anterior (ConsEPE nº 112). O aluno deve 

utilizar as normativas específicas de seu curso. Após novas discussões, encaminhou-se a 

proposta para votação, sendo aprovada por unanimidade. 

 


