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SINOPSE
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da
pauta da III sessão ordinária de 2017 da Comissão de
Graduação (CG), realizada no dia 13 de abril, 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 presidência:
1) Novos representantes eleitos da Comissão de Graduação. Professora Paula Tiba deu as boas
vindas aos novos membros eleitos da CG: 1) Felipe Cesar Torres Antonio (titular) e Deonete
Rodrigues Nagy (suplente); e Gabriel Valim Alcoba Ruiz (titular) e Rail Ribeiro Filho (suplente),
representantes técnico-administrativos; 2) Antonio Eduardo Gonçalves (titular) e Hector Estevan
Palma (suplente); e Gabriel de Oliveira Santos Ishiara (titular) e Pedro Casalotti Farhat (suplente),
representantes discentes. Também parabenizou os representantes anteriores, pela dedicação e
colaboração.
2) Lei nº 13.425, de 30 de março de 2017, que estabelece diretrizes gerais sobre medidas de
prevenção e combate a incêndio e a desastres. Informou que já enviara, para conhecimento, aos
diretores dos centros, via e-mail, a lei em referência. Citou o caput do Art. 8 dessa lei: “Os cursos de
graduação em Engenharia e Arquitetura em funcionamento no País, em universidades e organizações
de ensino públicas e privadas, bem como os cursos de tecnologia e de ensino médio correlatos,
incluirão nas disciplinas ministradas conteúdo relativo à prevenção e ao combate a incêndio e a
desastres” e seu parágrafo único: “Os responsáveis pelos cursos referidos no caput deste artigo terão
o prazo de seis meses, contados da entrada em vigor desta Lei, para promover as complementações
necessárias no conteúdo das disciplinas ministradas, visando atender o disposto no caput deste
artigo”. Sugeriu que fosse avaliada a possibilidade de alteração na ementa de disciplinas existentes,
para atender à Lei, e lembrou sobre a realização da I sessão extraordinária da CG, que tratará de
alterações em disciplinas. Observou que a criação de disciplina obrigatória se caracteriza como
alteração de projeto pedagógico de curso e, para tal, há sessão extraordinária da CG específica para
esse fim. Alterações em PPCs somente entram em vigência no ano posterior. Salientou que os prazos
e etapas devem ser seguidos.
3) Estudantes da UFABC no 9th International Physicist’s Tournament (IPT). Professora Paula Tiba
passou a palavra ao discente Marcus Vinicius da Silva Abrão, o qual informou que a equipe de
alunos da UFABC classificou-se em 11º lugar do mundo no torneio citado e em 1º entre
universidades da América, ressaltando e parabenizando o ótimo desempenho apresentado pelos
alunos.

4) Feira de Estágios da UFABC. Marcus também informou sobre a Feira de Estágios, que a partir
deste ano será organizada por entidades empreendedoras, formadas por discentes da UFABC.
Anteriormente a feira era organizada por uma empresa contratada para esse fim. O nome do evento
será alterado para “Labore UFABC” e trará oportunidades para todos os cursos de graduação. O
objetivo será trabalhar com os seguintes eixos, além de estágio: emprego provisório, voluntário e
carreira. Será feita pesquisa com alunos para saber quais empresas são mais procuradas pelos
discentes, para que a comissão organizadora possa tentar contato. Haverá palestras com ex-alunos
inseridos no mercado de trabalho, e onze grandes empresas já se interessaram em participar.
5) Escolha de novo representante discente para a Comissão Julgadora de Recursos de Desligamento.
Professora Paula Tiba passou a palavra ao professor Pedro Galli Mercadante, o qual explicou que a
Comissão é atualmente formada por ele, representante docente, pelo Gabriel Valim, representante
TA, mas é necessária a designação de novo representante discente, pois o anterior já se formara. O
representante discente Antônio Eduardo Gonçalves manifestou interesse em participar da Comissão
Julgadora de Recursos de Desligamento. Após alguns questionamentos, foi escolhido para compor a
referida Comissão, sem oposições.
6) Catálogo de Disciplinas 2017. Professora Paula informou que o catálogo já está disponível no site
da Prograd. Agradeceu à equipe de técnicos administrativos pelo trabalho realizado. Informou que
foram encontrados alguns erros e que na sessão extraordinária sobre alteração de disciplinas será
proposta a devida correção.
7) Bibliografias de disciplinas de Graduação. Passou a palavra a Victor Hugo, servidor da Biblioteca,
que informou sobre contato realizado com coordenadores de curso, por e-mail, para estudar
possibilidades de aquisição de bibliografia ainda não constante na Biblioteca ou substituição de
obras. Informou também que, em caso de dúvidas sobre aquisição de obras e outros materiais, os
coordenadores devem entrar em contato com a equipe de servidores da biblioteca.
8) Semana de Inserção Universitária. Professora Paula passou a palavra ao discente Fábio Parno, que
fez um informe sobre o assunto referido. Juntamente com a Coordenação Geral dos Bacharelados
Interdisciplinares e com o grupo de entidades unidas da UFABC, está sendo organizada a Semana de
Inserção Universitária, que começará em 22 de maio. Essa é a oportunidade de primeiro contato com
os ingressantes. Entrará em contato com as coordenações, caso tenham interesse em participar e
apresentar os cursos, laboratórios ou realizar outras atividades na universidade.
Informes dos membros:
1) Cola de alunos em avaliação da disciplina Fenômenos Térmicos. Professor Adriano Reinaldo
Viçoto Benvenho informou que, pelo terceiro ano consecutivo, na disciplina de Fenômenos
Térmicos, foi descoberta cola de 20 alunos por meio de um grupo de WhatsApp. A primeira medida
tomada foi reprovar os 20 alunos. Informou que será enviado um documento para a Prograd,
solicitando punição mais severa. Professora Paula Tiba informou que o procedimento a se tomar é
encaminhar denúncia à Comissão Disciplinar Discente da Graduação, que é o órgão independente e
responsável por analisar denúncias desse tipo.
2) Questionamento sobre estudo dirigido. Professor Antonio Gil Vicente de Brum questionou se há
alguma norma sobre o oferecimento de disciplinas na forma de estudo dirigido. Ressaltou que não se
trata da disciplina de Projeto Dirigido do BC&T. Deonete complementou que docentes não recebem
créditos por esse estudo dirigido e fica sempre a critério da coordenação de curso utilizá-lo.
Professora Paula sugeriu criar um grupo de trabalho (GT) para avaliar esse assunto e perguntou se
algum membro se candidataria a participar. Manifestaram interesse e, por tal, participarão do GT

para tratar desse assunto, professor Antonio Gil, professor Alexei Magalhães Veneziani, professor
Rodrigo de Freitas Bueno, a representante técnico-administrativa Deonete Rodrigues Nagy e o
discente Marcus Vinicius da Silva Abrão, indicado pelo representante discente Gabriel de Oliveira
Santos Ishiara.
Ordem do dia:
1) Ata nº 002/2017 da II sessão ordinária, realizada em 16 de março de 2017. Sem comentários, e em
votação, o documento foi aprovado com três abstenções.
Expediente:
1) Proposta de revisão da Resolução ConsEP nº 63 que altera a resolução que estabelece regras para
o trancamento de matrícula nos cursos de graduação na UFABC. Professora Paula informou tratar-se
de uma proposta conjunta entre Prograd e ProAP. Passou a palavra para a servidora da ProAP,
Cláudia Oliveira da Silva, que fez a apresentação da proposta, salientando que estão sendo sugeridas
inclusões no Art. 4º da Resolução ConsEP nº 63, referentes aos itens: VIII sobre afastamento por
doença grave, de cônjuge, companheiro(a) ou parente em primeiro grau, mediante comprovação por
atestado médico e documento comprobatório do parentesco; IX. afastamento por doença grave, de
parente de segundo ou maior grau, desde que o interessado seja o responsável por cuidar do paciente,
mediante comprovação por atestado médico, documento comprobatório do parentesco e documento
atestando a necessidade de cuidados por parte do interessado; e X. luto por morte de cônjuge,
companheiro(a) ou parente em até segundo grau, mediante comprovação por atestado de óbito e
documento comprobatório do parentesco. Cláudia acrescentou que o objetivo da proposta é
complementar a Resolução existente, para contemplar casos não previstos na norma vigente. Após
sugestões e questionamentos, decidiu-se que a área demandante deveria alterar a redação com as
sugestões feitas durante a sessão e encaminhar-se o item para a Ordem do Dia da próxima sessão.
2) Proposta de resolução que regulamenta a inclusão de créditos curriculares exigidos para a
graduação da UFABC em ações de extensão e cultura. Passou a palavra à servidora Glória Maria M.
Oliveira, da ProEC, representando os pró-reitores de extensão e cultura, que apresentou a proposta,
cujo objetivo é regulamentar a implantação no projeto pedagógico dos cursos de graduação de, no
mínimo, 10% do total de créditos curriculares em ações de extensão e cultura. A fim de atender ao
disposto no artigo 1° da Lei 13.005 de 25 de junho de 2014, que trata dos tempos para cumprimento
dessas adequações, a implantação poderá ser efetuada em duas etapas, de forma que os projetos
pedagógicos dos cursos de graduação contemplem um mínimo de 6% dos créditos em sua próxima
revisão, alcançando um mínimo de 10% na revisão seguinte. Complementou que o Plano Nacional
de Educação (PNE), criado pela Lei nº 13.005, regula essa inclusão. Em 2016, a Controladoria Geral
da União (CGU) cobrou a UFABC sobre o processo dessa inclusão, recomendando criar normativas
para que a Universidade faça as adequações necessárias, de modo a incluir os 10% de atividades de
extensão, previsto nessa lei. Essa proposta ainda será discutida em outras instâncias da UFABC. A
intenção é escalonar a inclusão desses 10% até o ano de 2024, incluindo primeiramente 6% e depois
4%. Os membros discutiram o assunto e deram sugestões. Professora Paula informou que o item saiu
da pauta da CG com as sugestões levantadas, e será discutido na Comissão de Extensão e Cultura
(CEC). Após aprovação no CEC, retornará na Ordem do Dia na CG.

