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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da V sessão ordinária de 2017 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada no dia 22 de junho, 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) Mudanças no ENADE 2017. O Procurador Institucional, João do Carmo Filho, informou 

sobre um seminário a esse respeito, ocorrido em Brasília, em 1º de junho. Apresentaram-se 

várias modificações na avaliação. A principal delas foi uma mudança no sistema, o qual já está 

disponível, mas nem todas as suas funcionalidades estão operantes ainda. A intenção é 

estabelecer uma parceria entre a Procuradoria Institucional e os coordenadores de curso, no 

sentido de que a Procuradoria Institucional faça a operacionalização da inscrição dos estudantes. 

A Assessoria de Comunicação e Imprensa (ACI) está elaborando um vídeo explicativo aos 

discentes, que deverá estar disponível em breve. Será enviado um questionário, tanto para os 

alunos quanto para os docentes, e publicado na página eletrônica da ProPlaDI um guia sobre 

procedimentos.  

2) Ofício do DCE nº 021/2017 à Prograd - Matrículas indeferidas. Professora Paula Tiba 

comunicou uma reunião ocorrida com o DCE e o Diretório Acadêmico, para lhes informar como 

funciona o sistema de matrículas em disciplinas. Explicou que, após o período de alocação de 

salas e disciplinas, a Divisão Acadêmica da Prograd faz uma análise, para verificar possíveis 

erros. Em seguida, são disponibilizadas no sistema as matrículas em disciplinas para os alunos. 

Depois de feitas as solicitações discentes, as matrículas são verificadas manualmente, e faz-se 

uma classificação, de acordo com os critérios de CR e CP. Finalmente, faz-se a seleção de 

discentes para as vagas disponíveis.  

3) RA - Registro Acadêmico. Professor Leonardo José Steil informou que o RA está 

diferenciado para os alunos ingressantes, possuindo agora onze dígitos. Com a implantação do 

novo sistema de gestão acadêmica (SIGAA), foi preciso unificar os registros acadêmicos. O 

novo formato do RA começa com o dígito de origem do registro (exemplo: Prograd, ProPG  

etc.). O segundo dígito indica a condição do aluno (se é aluno regular, especial etc.) Quatro 

dígitos referentes ao ano. Um dígito referente ao quadrimestre, e mais dígitos seriais, relativos à 

identificação única. O RA terá onze dígitos, devido à demanda de diferentes áreas e à 

necessidade de programação do NTI. 

4) Convalidações de disciplinas na implantação do SIGAA. Professora Paula Tiba informou que 

atualmente o SIE apresenta convalidações por curso. Por exemplo, as convalidações do BC&T 

estão replicadas em todos os cursos vinculados ao BC&T. No SIGAA, o objetivo é usar as 

convalidações de forma global e bidirecional. Foi feito um levantamento de convalidações, que 



 

 

será enviado aos coordenadores de curso, para que estes verifiquem se há algum problema com 

as convalidações listadas. 

5) Solicitação de softwares para laboratórios de informática. A Coordenadoria de Laboratórios 

Didáticos solicitou aos coordenadores que, caso necessitem de softwares específicos para aulas 

práticas, enviem, antes do início do quadrimestre, uma listagem desses programas para a 

Coordenadoria de Laboratórios Didáticos de Informática, de modo que os técnicos possam 

prover esses insumos. Serão levados os problemas apontados pelos membros ao NTI e à 

Prefeitura Universitária, e a lista de solicitação de softwares será encaminhada à CLD após 

centralização nos coordenadores de curso. 

Informes dos Membros:  

II Semana de Planejamento Territorial. Professora Carolina Moutinho Duque de Pinho informou 

que o evento em questão ocorrerá entre os dias 26 e 29 de junho. A programação está disponível 

no site do CECS. Convidou a todos para participar. 

Ordem do Dia: 

1) Ata nº 004/2017 da IV sessão ordinária, realizada em 4 de maio de 2017. Sem manifestações e 

em votação, o documento foi aprovado com três abstenções.  

Expediente.  

1) Discussão sobre encaminhamento das avaliações de disciplinas de graduação. Professora 

Paula Tiba esclareceu que a motivação dessa discussão foi a grande participação dos estudantes 

na avaliação, devido à restrição no portal do aluno, condicionando seu acesso à resposta à 

avaliação. Professor Leonardo acrescentou que muitas instituições fazem essas avaliações, mas 

poucas divulgam que tipo de encaminhamento dá-se aos dados estatísticos resultantes das 

avaliações de disciplinas. A questão é saber quais análises fazer e que ações tomar para melhorar 

o processo de oferecimento das disciplinas e a forma de ministrá-las, visto que, nesse aspecto, a 

UFABC recebeu as menores notas nos processos de avaliação de curso. Após comentários e 

sugestões, professora Paula Tiba solicitou que fosse reiterada aos docentes a importância de 

responderem à avaliação de disciplinas, pois, apesar de ter crescido exponencialmente a 

participação dos discentes, decaiu em excesso a participação dos docentes. 


