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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da I sessão ordinária de 2018 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada nos dias 22 de fevereiro e 1º de 

março, às 14h, na sala 312-1, Bloco A, no campus Santo 

André.  

 

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

 

Informes da Presidência:  

1) Professora Paula Tiba deu boas-vindas aos novos coordenadores: Vanessa Kruth Verdade e 

Carlos Alberto da Silva, do Bacharelado em Ciências Biológicas; André Sarto Polo e Bruno 

Lemos Batista, do Bacharelado em Química; Eduardo Peres Novais de Sá e Lucas Almeida 

Miranda Barreto, do Bacharelado em Física; Fernanda Franzolin e João Rodrigo Santos da Silva, 

da Licenciatura em Ciências Biológicas; Fernando Luiz Cássio Silva e Maísa Helena Altarugio, 

da Licenciatura em Química; Lúcio Campos Costa e Giselle Watanabe, da Licenciatura em 

Física; André Luis La Salvia e Silvio Ricardo Gomes Carneiro, da Licenciatura em Filosofia. 

2) Recomendação Canoa (Comissão de Natureza Orçamentária e Administrativa). A 

recomendação foi de “identificar e priorizar, nos projetos de graduação, os que envolvam 

disciplinas específicas, com maior demanda para atendimento por monitoria”. A monitoria 

acadêmica sofreu algumas modificações no ano passado, passando a ser desenvolvida com base 

em projetos enviados por meio de edital específico à Prograd. Esse ano houve 22 propostas 

enviadas pelo edital nº 20/2017, e todas foram deferidas.  Neste edital foi acatada a 

recomendação da Canoa. 

3) Professora Vânia Trombini Hernandes informou sobre as Eleições CG para representantes dos 

técnicos-administrativos e dos discentes. Foi publicado o Edital nº 03/2018. Solicitou aos 

coordenadores sua divulgação. 

4) Pendências em convalidações. Professora Paula Tiba lembrou sobre o início do trabalho de 

revisão das convalidações junto aos coordenadores de curso. Isso é motivado pela implantação 

do novo sistema de gestão acadêmico (SIGAA), onde se conseguirá melhorar a descrição das 

convalidações. Orientou aos coordenadores entrar em contato com a servidora Luana Fuziy, da 

DSSI, ou com a Deonete Rodrigues Nagy, da DAC, para esclarecimentos sobre essas 

pendências.  

5) Informe dos discentes do ENACTUS. Devido à ausência dos discentes, passou-se ao informe 

seguinte.  

 



 

 

6) Professora Paula Tiba solicitou que, excepcionalmente, a próxima sessão da CG, programada 

para ocorrer em São Bernardo do Campo, fosse alterada para Santo André, devido ao 

afastamento da secretária Aparecida Ferreira, e, nessa mesma data, o secretário Marcelo Sartori 

Ferreira estará de férias. Para organização da CG em São Bernardo demanda um esforço de levar 

equipamentos e organizar a sala de reunião. Todos concordaram com a alteração. 

7) Professora Paula Tiba, destacando a presença dos novos coordenadores, lembrou sobre os 

procedimentos relacionados às falas durante as sessões da CG. Orientou para que, ao pedirem a 

palavra, falassem próximo ao microfone. Atentou para que se identificassem ao iniciar sua fala, 

caso se esqueça de mencionar o nome ao lhes conceder a palavra. Por fim, esclareceu que, para 

poder encerrar a pauta dentro do prazo, é importante respeitar o cronômetro para os tempos de 

fala. 

Ordem do Dia:  

1) Ata nº 011/2017 da XI sessão ordinária, realizada no dia 7 de dezembro de 2017. Não 

havendo manifestações, o documento foi aprovado com 11 abstenções. 

2) Proposta de Resolução CG que define o Estudo Dirigido, como modalidade de oferta de 

disciplinas, e estabelece diretrizes mínimas para sua utilização. O relator, professor Daniel 

Scodeler Raimundo, apresentou algumas observações em relação ao que foi proposto. No artigo 

1°, que trata da regulamentação dessa modalidade de ensino, propôs constar as disciplinas 

obrigatórias do curso demandante. Sugeriu algumas substituições na redação do primeiro 

parágrafo. Por ser uma modalidade de ensino, de forma que é um acompanhamento individual, 

propôs considerar pelo menos meio crédito por ano, acrescida a carga didática mínima 

estabelecida por uma média e fechada pela coordenação de curso. No artigo 3°, propôs que “a 

solicitação do Estudo Dirigido deverá ser realizada acompanhada de Plano de Ensino adaptado 

pedagogicamente a esta modalidade de ensino com as devidas justificativas, a ser analisado e 

aprovado pela coordenação do curso”. Professora Paula Tiba colocou em votação a decisão pela 

utilização do Estudo Dirigido por parte de cada curso, obtendo 23 votos favoráveis à utilização 

por todos os cursos e 5 votos contrários. Após comentários e sugestões, a redação do documento 

final foi alterada. Em votação, o documento foi aprovado por unanimidade. 

Expediente:  

1) Calendário de reuniões extraordinárias da CG. Professora Paula Tiba lembrou que, devido a 

sugestões como aumento do prazo para envio de pauta, a aprovação do calendário de reuniões 

extraordinárias ficou pendente. A primeira reunião, sobre alteração em disciplinas, ficará para o 

dia 3 de maio, e o prazo, que era 22 de fevereiro, foi alterado para 22 de março. A segunda 

sessão extraordinária será dia 2 de agosto, a qual irá tratar das alterações em projetos 

pedagógicos. Solicitou que os coordenadores verificassem se o Projeto Pedagógico que estão 

trabalhando para revisar é a última versão, contendo as erratas aprovadas, para que não existam 

erros. Solicitou que o item fosse promovido à Ordem do Dia, pois o prazo para envio de 

propostas foi alterado para 22 de março, mesma data da próxima sessão ordinária. Solicitação 

aprovada por unanimidade. Na Ordem do Dia, não havendo mais comentários, o Calendário foi 

encaminhado para votação, sendo aprovado por unanimidade.  

2) Projeto de execução das disciplinas Fenômenos Mecânicos, Térmicos e Eletromagnéticos para 

o biênio 2018 e 2019. Professor Eduardo apresentou o projeto, mencionando tratar-se de 

continuação de um projeto piloto realizado com a disciplina Fenômenos Eletromagnéticos, no 

biênio 2015-2016, e que agora está sendo implantado para todos os cursos de Fenômenos. O 



 

 

objetivo é sistematizar todos esses cursos. Professora Paula Tiba lembrou que esse projeto já foi 

enviado no edital de monitoria e já foi aprovado pela própria Prograd. Havendo necessidade, 

esse assunto será tratado novamente na próxima reunião. 

Continuação da sessão – 01/03/2018 

Expediente:  

3) Relatório GT Avaliação de disciplinas. Professor Alexei Magalhães Veneziani apresentou o 

GT e explicou que este iniciou as atividades com o objetivo de analisar o catálogo de disciplinas. 

O professor Marcelo Bussotti Reyes criou um programa em python, para identificar palavras que 

se repetem em um par de disciplinas, a partir de 30 por cento de palavras comuns relevantes 

entre as disciplinas (exclusas preposições, conjunções etc). Os pares foram classificados de 6 

maneiras: 1) Disciplinas com caráter de projeto; 2) Disciplinas com caráter de atualização; 3) 

Disciplinas com relação de aprofundamento; 4) Disciplinas cujas ementas precisam ser melhor 

detalhadas; 5) Ementas muito similares, sugere-se reorganização; 6) Ementas muito similares, 

que poderiam ser fundidas. Há também as disciplinas que não foram classificadas. Todas as 

disciplinas classificadas como 5 ou 6 devem ser analisadas pelos NDEs de cada pós-BI para uma 

avaliação mais técnica. Após comentários e sugestões, professora Paula Tiba avisou que, na 

próxima CG, o assunto será retomado na Ordem do Dia, com um Ato Decisório ou Resolução 

aprovando a demanda do relatório do GT, e, enquanto isso, os coordenadores já podem levar a 

discussão, se possível na reunião sobre alteração de disciplinas. Professor Marcos Vinicius Pó 

sugeriu a criação de uma recomendação da CG para que a questão de unificação e agrupamento 

de disciplinas faça parte do relatório dos NDEs sobre avaliação de disciplinas. Professora Paula 

Tiba concordou e explicou que a discussão de disciplinas de vários cursos já seria entre os NDEs 

destes.  

4) Discussão sobre inserção de matrizes curriculares distintas para os cursos do noturno x 

matutino. Comunicou que o assunto fora proposto pelo professor Jorge Tomioka, havendo 

posteriormente mudança na coordenação da Engenharia de Gestão. Devido à ausência do atual 

coordenador e à falta de resposta sobre manter o assunto em discussão, retirou-o da pauta. 


