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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da VIII sessão ordinária de 2016 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada no dia 22 de setembro, 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) Novo representante do curso de Licenciatura em Filosofia. Deu boas-vindas ao novo Vice-

Coordenador pro tempore da Licenciatura em Filosofia, André Luis La Salvia. 

2) Projeto Piloto Fenômenos Eletromagnéticos. Professor Eduardo Novais informou que o 

projeto dessa disciplina, em sua versão unificada, começou em 2012. A unificação é benéfica na 

redução da tarefa administrativa e na automatização de processos. Abordou elementos novos 

introduzidos neste ano. Mencionou o critério de avaliação; os alunos com conceito “A” recebem 

carta de recomendação, assinada pelo coordenador em nome dos professores do curso; citou os 

números brutos, em relação às matrículas efetuadas em 2015 (1549) e 2016 (1959). Com a 

unificação, houve aumento de alunos que obtiveram A ou B e se mantiveram os números de 

conceitos C e D obtidos. O curso unificado tornou ainda melhor o desempenho do aluno que tem 

bom rendimento. O projeto de unificação da disciplina Fenômenos Magnéticos chegou ao limite 

que a estrutura da UFABC permite: 60% de aproveitamento em seis anos. Mencionou que há 

quatro anos foi proposta uma aula diferenciada, porém esta não foi adotada na UFABC. No 

próximo ano, pode-se criar uma turma nesses moldes (o aluno estuda em casa e vem para a 

Universidade estudar nos moldes do que estuda em casa, na resolução de problemas). 

3) Instruções sobre o uso do sistema Tidia. Professora Paula lembrou aos membros sobre os e-

mails enviados pelo Núcleo de Tecnologias Educacionais (NTE), a respeito da mudança e das 

instruções de como utilizar a nova versão do sistema Tidia. Uma das instruções era evitar inserir 

mais de 500 alunos numa única aba nesse sistema. Quem necessitar utilizar mais de 500 alunos 

deverá entrar em contato com o NTE para fazer a adaptação no sistema. 

4) Instruções sobre o lançamento de conceitos. Informou que são enviados lembretes 

quadrimestrais aos coordenadores e a todos os docentes sobre o sistema de lançamento de 

conceitos. Um problema concernente é o prazo para lançamento de conceitos. Para reforçar, o 

lançamento fica disponível só por um período específico; se o professor não faz o lançamento de 

conceito devido, o aluno não consegue colar grau nem realizar estágio. Se os professores 

atribuírem o conceito “I” para a turma inteira, deverão solicitar à DSSI a mudança do conceito,     

feita individualmente. Esse conceito não deve ser utilizado em casos nos quais os docentes não 

tenham tempo para lançar os conceitos no prazo. Será revista uma instrução normativa da 

Prograd, publicada em fevereiro de 2015, acrescentando que “o lançamento dos conceitos deve 

ser realizado normalmente ao final do quadrimestre vigente, de acordo com os prazos publicados 

no calendário de procedimentos administrativos, independentemente da aplicação da avaliação 



 

 

de recuperação ocorrer no mesmo quadrimestre ou no quadrimestre subsequente quando entrar 

em vigor a resolução sobre colação de grau”. 

5) Alocação de laboratórios didáticos úmidos das torres 1 e 3 do Bloco A para a disciplina “Base 

Experimental das Ciências Naturais”. Agradeceu aos diretores de centro pela disponibilização 

para uso de mais laboratórios para alocar a disciplina. Para não se utilizar o sábado, precisava-se 

de nove laboratórios; havia dois utilizados para outras disciplinas específicas na torre 3 e dois na 

torre 1. Na reunião com diretores do CECS e CCNH, eles concordaram em disponibilizar esses 

laboratórios, não sendo mais necessário utilizar os sábados para essa disciplina. 

6) Planejamento 2017. Informou que os coordenadores de curso cumpriram o prazo estipulado 

para envio dos planejamentos. A Prograd está analisando os planejamentos enviados para 

otimizá-los. Deve-se usar o planejamento para otimizar a alocação de horários e, se possível, a 

alocação dos docentes. Pediu a colaboração dos coordenadores e diretores dos centros para 

trabalhar na otimização desse planejamento. 

7) Disponibilização de vagas ociosas em disciplinas para alunos especiais. Citou a resolução 

ConsEPE nº 65 sobre vagas para alunos especiais nas disciplinas da graduação. Foi estabelecida 

uma parceria com a Prefeitura de São Paulo para professores da rede municipal utilizarem essas 

vagas. Ao final do ajuste os alunos especiais pedem a inscrição e podem utilizar as vagas 

ociosas. Está sendo elaborado um projeto piloto neste quadrimestre, e esse assunto retornará à 

CG posteriormente. 

8) Oferta do curso de Bacharelado em Relações Internacionais pelo Pronera (Programa Nacional 

de Ensino para a Reforma Agrária). Informou tratar-se de um programa do Governo Federal. Foi 

aprovada sua implantação no Conselho de Centro do CECS. Objetiva-se levar essa discussão ao 

ConsEPE, após aprovação na ProEC. Todo o procedimento ocorrerá diferentemente dos 

utilizados para os cursos de graduação existentes. Esse curso será gerenciado pela ProEC e pela 

Prograd. Indicou como responsáveis pelo Projeto o professor Giorgio Romano Schutte e a 

professora Tatiana Berringer de Assumpção.  

Informes dos Membros:  

1) Cancelamento de matrícula em disciplinas (Resolução ConsEPE nº 202) e Trancamento de 

matrícula nos cursos de Graduação (Resolução ConsEP nº 63). Professor Evandir Megliorini 

informou que alunos reprovados solicitaram cancelamento de disciplina e trancamento de 

matrícula e tiveram suas solicitações deferidas. Alegou que as Resoluções ConsEPE nº 63, que 

estabelece regras para o trancamento de matrículas nos cursos de graduação, e a ConsEPE nº 

202, que estabelece normas para o cancelamento de disciplinas dos cursos de graduação, 

possuem falhas e os alunos estão tirando proveito delas. Fez a apresentação dos casos de dois 

discentes e solicitou revisão do deferimento, pois outros alunos poderiam começar a se 

aproveitar do precedente. Diante de uma série de comentários e esclarecimentos, professor 

Evandir retirou a proposta de pauta. 

2) Cancelamento de turmas das disciplinas “Introdução à Probabilidade e Estatística” e “Ciência, 

Tecnologia e Sociedade”. Professor Pedro Galli Mercadante informou ter sido cancelada uma 

turma de “Introdução à Probabilidade e Estatística”, antes do período de ajuste. Na tomada de 

decisões, houve excesso de procura. Então foi aberta uma nova turma dessa disciplina e, por um 

problema de comunicação, não se estabeleceu qual curso alocaria um professor para essa turma. 

Os alunos só souberam que não iriam conseguir a vaga no dia do ajuste, impossibilitando que 

conseguissem matrícula noutra disciplina e lhes causando prejuízo. Informou também que uma 



 

 

turma da disciplina “Ciência, Tecnologia e Sociedade” será cancelada, por um erro na alocação 

de docente. Será ofertada essa turma, em outro horário, mas não contemplará todos os 

matriculados. Informou que se retratará aos alunos pelo equívoco.  

3) Cancelamento de turma da disciplina “Processamento de Sinais Biomédicos”. Professora Ana 

Paula Romani informou que será cancelada uma turma dessa disciplina, no período diurno. 

Devido à baixa demanda do matutino, foi decidido que seria cancelada, mas essa decisão não foi 

registrada e as duas turmas foram abertas. Informou que será aberta outra turma no período 

noturno.  

4) Cancelamento de duas turmas de “Zoologia Geral de Invertebrados”. Professora Fernanda 

Franzolin informou que duas turmas dessa disciplina serão canceladas, devido à baixa demanda 

de alunos e a oferta de disciplina de conteúdo similar, porém mais aprofundado, oferecida pelo 

Bacharelado em Biologia. Porém, no momento de realizar o cancelamento, ela cometeu um erro 

e cancelou apenas uma. Contatou os alunos para se desculpar. 

5) Solicitação de revisão do processo de matrícula. Professor Annibal Hetem Junior trouxe 

demanda de discente do ConCECS, para que os procedimentos sejam alterados e os 

indeferimentos de solicitações de matrícula sejam reduzidos. 

6) Exoneração de docente da Engenharia Aeroespacial. Professor Annibal e professor Antonio 

Gil Vicente de Brum informaram que o professor Juan Luque pediu exoneração. Ele ministraria 

uma turma de Sistemas de Controle I. A turma não será cancelada. Dois docentes compartilharão 

a disciplina, no entanto, os alunos perderão as duas primeiras aulas. 

7) Dificuldade de alocação de docentes em disciplinas na modalidade semipresencial. Professor 

Pedro informou que a disciplina “Processamento da Informação” ainda está sem docente alocado 

e conversará com o professor Edson Pimentel, Diretor do CMCC, para tentar encontrar um 

docente para essa disciplina. 

Ordem do Dia:  

1) Ata nº 007/2016 da VII sessão ordinária, realizada em 4 de agosto de 2016. Documento 

aprovado por unanimidade, sem manifestações.  

2) Ata nº 004/2016 da IV sessão extraordinária, realizada em 28 de julho e 11 de agosto de 2016. 

Documento aprovado por unanimidade, sem manifestações.  

3) Calendário Acadêmico 2017. Professor Pedro apresentou sua relatoria, destacando contexto e 

histórico. Avaliou as duas propostas de alteração feitas anteriormente: ano letivo iniciando no 

primeiro quadrimestre e recesso em julho, manifestando-se contrário a ambas. Após 

comentários, encaminhou-se para votação a proposta do calendário com e sem recesso no mês de 

julho. A proposta com o recesso no referido mês recebeu três votos favoráveis, e sem o recesso 

em julho, com os três recessos após o término dos três quadrimestres letivos, recebeu dezesseis 

votos favoráveis e duas abstenções, sendo aprovada. 

Expediente:  

1) Minuta de resolução que regulamenta as condições para solicitação de participação em 

colação de grau solene, solicitação de colação de grau antecipada e emissão de diploma e revoga 

a resolução CG nº 007/2015. Professora Paula Tiba explicou que alguns alunos são aptos a colar 

grau nos Bacharelados Interdisciplinares, mas não o fazem e esperam para fazê-lo junto com a 

colação de grau do curso de formação específica. Os alunos aumentam o tempo de integralização 



 

 

não por má-fé, mas apenas porque não sabem que isso impacta no orçamento da UFABC. 

Objetiva-se difundir a informação de que os alunos deveriam colar grau e facilitar sua 

solicitação, de forma a não fazê-lo esperar somente pelas colações de grau solenes. A proposta 

retira as exigências vigentes para o aluno solicitar a colação de grau antecipada, retirando o fluxo 

procedimental da Resolução, o qual será publicado posteriormente em Portaria da Prograd. Junto 

a essa proposta, solicitou aos coordenadores de curso que tentem analisar com celeridade as 

solicitações e emitir autorização para o aluno colar grau nos cursos de formação específica. Sem 

comentários ou sugestões, professora Paula sugeriu que o item fosse promovido à Ordem do Dia, 

sendo a sugestão secundada e acatada por unanimidade. Na Ordem do Dia, em votação, foi 

aprovada a proposta por unanimidade. 


