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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da III sessão extraordinária de 2017 da Comissão 

de Graduação (CG), realizada no dia 16 de novembro, às 

14h, na sala 603, 6º andar do Bloco B, no campus Santo 

André.  

 

Sessão presidida pela professora Paula Ayako Tiba, Pró-Reitora de Graduação. 

 

Informe da Presidência:  

Professora Paula Tiba deu boas-vindas aos novos coordenadores e vices eleitos: BC&T: Allan 

Moreira Xavier e Pedro Galli Mercadante; Bacharelado em Ciências Econômicas: Fernanda 

Graziella Cardoso e Mônica Schroder; Bacharelado em Planejamento Territorial: Carolina 

Moutinho Duque de Pinho e Vanessa Lucena Empinotti; Engenharia Aeroespacial: Rafael 

Celeghini Santiago e Claudia Celeste Celestino de Paula Santos; Engenharia Ambiental e 

Urbana: Melissa Cristina Pereira Graciosa e Rodrigo de Freitas Bueno; Engenharia Biomédica: 

Ana Paula Romani e Nasser Ali Daghastanli Engenharia de Informação: Amaury Kruel Budri e 

Marco Aurélio Cazarotto Gomes; Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica: Luis 

Alberto Martinez Riascos e Luiz Antonio Celiberto Junior; Engenharia de Materiais: Daniel 

Scodeler Raimundo e Erika Fernanda Prados; Bacharelado em Física: André Gustavo Scagliusi 

Landulfo e Eduardo Peres Novais de Sá; Bacharelado em Políticas Públicas: Adalberto 

Mantovani Martiniano de Azevedo e Maria Luiza Levi Pahim. 

  

Ordem do Dia: 

Finalização da alocação de disciplinas do 1º Quadrimestre de 2018 (espaço físico e docentes). 

Professora Paula Tiba informou que esta reunião extraordinária foi agendada para tratar da 

alocação de disciplinas para o primeiro quadrimestre de 2018. Foi apresentado um panorama 

geral sobre os procedimentos e fluxos de alocação.  Tradicionalmente, a inserção das turmas era 

feita pelos coordenadores, diretamente no sistema, com ajustes efetuados em conjunto com os 

servidores da Coordenação dos Laboratórios Didáticos (CLD), a Prograd e os diretores de 

Centro, que é responsável pela alocação dos docentes. A Comissão de Graduação geralmente não 

participa do fluxo. 

O sistema de alocação atual é anexo ao sistema de gerenciamento e não foi adaptado para o 

modelo pedagógico da UFABC. Para que se pudesse implementá-lo, várias adaptações foram 

criadas e uma delas é o sistema de alocação e o sistema de matrículas. A matrícula, que deveria 



 

 

acontecer amanhã, foi adiada em uma semana, para que fosse possível fazer ajustes na CG.    

Foram convidados a Coordenação de Laboratórios, os servidores da Divisão Acadêmica, Lucas 

Sagi Orsatti e Leone de Sousa e Silva, e servidores da Coordenação do BC&T, que centralizaram 

as informações em uma planilha e realizaram a alocação de salas de aula, padronizando as 

informações.  

No final do 2° quadrimestre realiza-se o planejamento do ano seguinte, o qual é enviado à 

Reitoria, que divide esse valor pelo número de docentes e fornece a carga didática estimada dos 

docentes para o ano seguinte. Conforme o artigo 1° da Resolução ConsEP n° 100,  os créditos 

devem ser divididos igualmente entre os docentes. Objetiva-se também promover a 

interdisciplinaridade, garantindo que os alunos possam escolher as disciplinas da Universidade, 

encaixando-as em sua grade ao longo da semana. Pretende-se disponibilizar a alocação aos 

alunos este ano, para que discentes, diretores de Centro e docentes possam se programar. Os 

professores fizeram alterações na planilha para que se pudesse realizar a matrícula para o 

próximo quadrimestre. 


