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SINOPSE
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes
da pauta da I sessão extraordinária de 2018 da Comissão
de Graduação (CG), realizada no dia 3 de maio, 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.
Pauta única:
1) Alterações nas disciplinas “Física Térmica” e “Mecânica Geral” (Licenciatura em Física).
Professora Gisele Watanabe explicou tratar-se de mudanças na bibliografia e recomendações,
pois os alunos estavam com dificuldades em saber quais disciplinas deviam cursar antes destas.
Todas as recomendações foram acatadas. Sem comentários e em votação, o documento foi
aprovado por unanimidade, sem alterações.
2) Alterações nas disciplinas "Práticas de Ensino em Física I" e "Práticas de Ensino em Física II"
(Licenciatura em Física). Professora Gisele informou tratar-se de mudança apenas na
bibliografia, por recomendação do Sistema de Bibliotecas da UFABC. Sem comentários e em
votação, o documento foi aprovado por unanimidade, sem alterações.
3) Criação das disciplinas “Política, Educação e Surdez” e “Práticas em Libras” (Licenciatura em
Física e Licenciatura em Química). Professora Kate Mainhy Oliveira Kumada expôs que a
disciplina de Libras já existente possui 4 créditos, sendo 24 horas de parte teórica e 24 de parte
prática. Alunos da licenciatura que desejam ministrar aulas em Libras não conseguem aprender
nesse tempo. Não é possível fazer estágio nem observação em sala de aula com essa carga
horária tão ínfima. A disciplina “Política, Educação e Surdez” foi elaborada levando em
consideração os alunos interessados em fazer mestrado ou desenvolver pesquisa nesta área. Após
comentários, a proposta foi encaminhada para votação, sendo aprovada por unanimidade, sem
alterações.
4) Alterações na disciplina “Educação Inclusiva” (Licenciatura em Matemática e demais cursos
de licenciatura). Professor Francisco José Brabo Bezerra informou que a disciplina constava no
Projeto Pedagógico, permanecendo em 2018, mas até então a Universidade não tinha nenhum
especialista na área. Professora Kate relatou que havia erros conceituais na ementa de “Educação
Inclusiva”. O termo “necessidades educacionais especiais” foi revisto pela LDB (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação) em 2012. Professora Paula Tiba expôs tratar-se de uma
disciplina originária do CCNH, porém, por ter se tornado obrigatória de um curso do CMCC, a
proposta é que a sigla seja do CMCC. Após comentários, a proposta foi encaminhada para
votação e aprovada por unanimidade, tendo sido definida a vinculação da sigla ao CMCC.

