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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 

pauta da IX sessão ordinária de 2017 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada no dia 19 de outubro, às 14h, na 

sala 407-2, Bloco A, no campus Santo André.  

 

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

 

Informe da Presidência:  

Professora Paula Tiba informou sobre a escolha dos novos representantes dos coordenadores de 

curso no ConsEPE. Atualmente a representação está sendo feita pela Professora Carolina Moutinho 

Duque de Pinho, com a suplência do Professor Luiz Antonio Celiberto Junior. Ambos foram reeleitos 

em seus mandatos e poderão continuar, se assim o desejarem. Professora Paula Tiba perguntou se 

havia algum outro coordenador com intenção de se candidatar como representante dos coordenadores 

de curso no ConsEPE. Não havendo manifestação, perguntou à professora Carolina se aceitaria 

continuar, a qual deu sua anuência. Com a ausência do Professor Celiberto, ficou pendente a questão 

da suplência, que deverá ser definida antes da próxima reunião, a fim de se fazer a indicação ao 

ConsEPE antes do término dos mandatos. 

Expediente:  

Convalidações de disciplinas – implantação do SIGAA. Professora Paula passou a palavra aos 

membros do Comitê de Implantação do SIGAA, Paulo Victor Fernandes da Silva e Nivaldo Gregorio 

de Sousa, do NTI, e professora Denise Consonni, a qual teceu alguns comentários sobre o sistema e 

sua implantação. Paulo Victor afirmou que, com esse novo sistema, quando surgir alguma dúvida, a 

confirmação poderá ser feita diretamente no SIGAA. Professora Paula Tiba afirmou que, junto com o 

comitê de implantação, há uma equipe da Prograd trabalhando intensamente em todos os módulos. 

Ressaltou que trabalharam também as divisões acadêmicas dos centros e as coordenações dos 

Bacharelados Interdisciplinares (BIs). A servidora Luana Fuziy fez uma apresentação, mostrando a 

tabela de convalidação e explicando os conceitos. Depois da apresentação e das explicações, Luana 

passou para o arquivo de convalidação, sugerindo aos coordenadores que filtrassem por curso ou pela 

versão do curso e pela observação. Professora Paula Tiba pediu para os professores baixarem e 

editarem sua planilha, escolhendo se a disciplina mantém ou exclui a convalidação, para os casos 

sem embasamento, e excluindo ou adicionando “compensar com opção limitada” quando houver 

diferença de TPI. Exemplificou o assunto e acrescentou que, se aparecer uma convalidação não 

indicada antes, deve-se preencher na própria planilha o interesse em desfazer a convalidação. 

Apresentou o arquivo Tabela de transição entre matrizes, que os coordenadores já tinham verificado 

com a servidora Deonete Rodrigues Nagy. Estabeleceu o prazo de duas semanas para a devolução 

das duas planilhas preenchidas. Afirmou que a última tabela será muito importante para ser 

disponibilizada aos alunos a fim de que eles mesmos façam a contagem dos seus créditos e só irem 

procurar a divisão acadêmica ou os coordenadores quando houver um erro. O objetivo é que essa 

tabela seja disponibilizada aos discentes. Colocou-se à disposição para ajudá-los com dúvidas. 


