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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da VIII sessão ordinária de 2017 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada nos dias 28 de setembro e 5 de 

outubro, às 13h30, no Auditório 004, Térreo, Bloco Beta, 

no campus São Bernardo do Campo.  

 

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

 

Informes da Presidência:  

1) Professora Paula Tiba deu boas-vindas aos novos coordenadores e vices eleitos: Bacharelado 

em Matemática: Maurício Richartz e Alexei Magalhães Veneziani; Bacharelado em 

Neurociência: Marcelo Salvador Caetano e Claudinei Eduardo Biazoli Junior; Bacharelado em 

Relações Internacionais: Tatiana Berringer de Assumpção e Antônio Marcos Roseira; 

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

Licenciatura em Matemática: Francisco José Brabo Bezerra e Vivilí Maria Silva Gomes; BC&H: 

Marcos Vinicius Pó e Paula Priscila Braga. 

2) Resolução ConsEPE nº 222. Informou sobre a publicação da resolução que regulamenta a 

inclusão de dez por cento de carga horária em ações de extensão e cultura, exigida nos cursos de 

graduação da UFABC. 

3) Parabenizou os docentes e os técnicos administrativos do curso de Licenciatura em Filosofia, 

que recebeu a visita dos avaliadores do MEC e obteve a nota máxima.  

4) Concedeu a palavra ao Bibliotecário Hugo da Silva Carlos, o qual informou a respeito da 

publicação do edital para compras de materiais não contemplados nas bibliografias dos cursos de 

Graduação e Pós-Graduação. Salientou a importância de se fazerem sugestões de livros para o 

próximo ano, de acordo com esse edital. 

Informes dos Membros:  

1) Professora Paula Homem de Mello concedeu a palavra ao representante discente do ConsEPE 

Fábio Willy Parno, o qual falou sobre os recursos referentes aos desligamentos, que foram 

negados, e solicitou sua revisão. Após comentários, professora Paula Tiba informou que a CG já 

fora a instância de recurso, pois a Comissão Mista de Análise de Recurso de Desligamento foi 

constituída por membros da CG, e não seria possível tratar de cada caso indeferido como novo 

recurso. Informou também que a DEAT sugeriu encaminhar a essa Comissão um material mais 

substancial sobre o acompanhamento dos discentes. Doravante, a DEAT vai elaborar um laudo 

técnico, com sugestões. Comunicou ter conversado com a Seção de Direitos Humanos da ProAP, 

a qual informou ter planos de trabalho conjunto com a DEAT. 

2) Professora Ana Paula Romani solicitou prorrogação de prazo para o envio dos horários das 

disciplinas, conforme a nova exigência da Prograd, por ser esta uma semana atípica, com muitas 



 

 

reuniões e o evento “UFABC para Todos”. Outros coordenadores também relataram suas 

dificuldades no atendimento à exigência. Professora Paula Tiba esclareceu que as medidas foram 

tomadas por orientação do Procurador Institucional, e trata-se de procedimentos que visam 

atender o Projeto Pedagógico e garantir que se consiga formar cada vez mais alunos. A sugestão 

enviada pela Prograd foi de um horário. O Coordenador pode propor um horário diferente para o 

matutino e para o noturno, desde que as disciplinas estejam no quadrimestre correto.  

Ordem do Dia: 

1) Ata nº 001/2017 da I sessão extraordinária, realizada em 3 de agosto de 2017. Sem 

manifestações e em votação, o documento foi aprovado com sete abstenções.  

2) Ata nº 007/2017 da VII sessão ordinária, realizada nos dias 10 e 17 de agosto de 2017. Sem 

manifestações e em votação, o documento foi aprovado com seis abstenções.  

3) Proposta de resolução da CG que regulamenta as normas para a realização de Estágio 

Curricular nos Cursos de  Bacharelados da UFABC. O relator, professor Adriano Reinaldo 

Viçoto Benvenho, explicou que a proposta busca unificar todas as resoluções de estágio da 

Universidade. Atualmente, há cerca de dez resoluções em cada curso de graduação, com e sem 

estágio obrigatório. Sugeriu ajustes em alguns artigos. Questionou como conceber uma 

recuperação em estágio. Após comentários, professora Paula Tiba pontuou as sugestões de 

alteração da relatoria: transferir a informação do artigo 12 para o artigo 4°; definição do turno de 

estágio; deixar como opção a atribuição de conceitos ou “aprovado/reprovado”, para que cada 

curso decida em seu Projeto Pedagógico. Como o documento teria de passar por várias 

alterações, incluindo a questão do conceito F, sugeriu à área demandante que fizesse as 

alterações e submetesse a proposta à votação na continuação desta sessão. Professora Vânia 

Trombini Hernandes acatou a sugestão. 

4) Proposta de resolução da CG que regulamenta as normas para a realização de estágio 

supervisionado dos cursos de Licenciatura da UFABC, para alunos ingressantes a partir de 2017. 

A relatora, professora Carolina Moutinho Duque de Pinho, informou que a relatoria se 

concentrou nos pontos específicos, destacados pela Pró-Reitora de Graduação, e debatidos na 

última reunião, fazendo sugestões de ajustes. Após comentários, professora Paula Tiba 

encaminhou a proposta para votação, com as sugestões da relatoria acatadas pela área 

demandante, sendo aprovada com uma abstenção. 

Continuação da sessão – 05/10/2017 

3) Proposta de resolução da CG que regulamenta as normas para a realização de Estágio 

Curricular nos Cursos de Bacharelados da UFABC. Professora Paula Tiba informou que a 

proposta em questão seria retomada em regime de votação e que fora alterada, de acordo com as 

sugestões havidas na primeira parte da reunião. Passou a palavra ao servidor Vagner Guedes de 

Castro, que elencou as alterações realizadas na proposta. Sem mais comentários ou sugestões, 

professora Paula Tiba encaminhou a proposta para votação, com as alterações citadas e as 

sugeridas pela relatoria, sendo aprovada com uma abstenção. 

5) Proposta de resolução da CG que estabelece diretrizes para encaminhamento e 

estabelecimento de estratégias de aperfeiçoamento do ensino, currículo e infraestrutura dos 

cursos de graduação da UFABC. A relatora, professora Ana Paula Romani, afirmou que a 

proposta de resolução contemplou os principais pontos apontados pela Comissão de Graduação. 

Entretanto, sugeriu pequenas alterações. Após comentários, professora Paula Tiba resumiu as 

sugestões de alteração: alterado o Art. 1º e acréscimo de parágrafo; acréscimo de um parágrafo 



 

 

no Art. 2º; alterado o Art. 4º; separar segmento das regras sobre avaliação e recuperação. O 

documento com as alterações foi encaminhado para votação, sendo aprovado por unanimidade.  

Expediente:  

1) Edital de Ingresso 2018. O servidor Rail Ribeiro Filho fez uma apresentação sobre a proposta, 

destacando as mudanças em relação ao edital de ingresso do ano anterior. Após comentários e 

sugestões, professora Paula Tiba propôs que o documento, com as alterações sugeridas e 

acatadas pela área proponente, fosse promovida à Ordem do Dia, sendo sua proposta secundada 

pelos membros e aprovada por unanimidade. Na Ordem do Dia, sem comentários ou sugestões, a 

proposta de Edital de Ingresso 2018 foi encaminhada para votação, sendo aprovada por 

unanimidade. Professora Paula Tiba acrescentou que a proposta seguiria em tramitação para 

aprovação no ConsEPE. 


