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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da III sessão ordinária de 2018 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada no dia 19 de abril, 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) Boas-vindas a novos representantes dos técnicos administrativos e discentes. Professora Paula 

Tiba deu as boas-vindas aos novos representantes técnico-administrativos e discentes. Técnicos-

administrativos: Vagner Guedes de Castro, titular; Gisele Simone Bance, suplente; Maria Estela 

Conceição de Oliveira de Souza, titular; Virginia de Sousa Slivar, suplente; Discentes: Bruna 

Santana Silva, titular; Khallil Hassan Ahmad Ali Fernandes, suplente; Brenda Gomes Ferrari, 

titular; Bruno Batista de Carvalho, suplente.  

2) Recomendação da Comissão de Vagas. Informou que, geralmente, são as coordenações de 

curso a organizarem as bancas dos editais para concurso de docentes. Recomendou que as 

coordenações e os conselhos de centro se atentem ao escolher os participantes das bancas, 

indicando qual suplente deve substituir qual titular e quem substituiria o presidente, quando 

necessário.  

3) Indicação de membros para composição da Comissão de Análise de Desligamentos (em 

atendimento à Resolução ConsEPE nº 166). Informou que, com a nova composição da CG, é 

preciso renovar os membros dessa comissão. Os membros anteriores eram Pedro Galli 

Mercadante (docente), Gabriel Valim Alcoba Ruiz (TA) e Antonio Eduardo Gonçalves 

(discente). O professor Allan Moreira Xavier já manifestou interesse em participar. Perguntou 

então se algum dos técnicos administrativos também possuía interesse, ao que a servidora Maria 

Estela se prontificou. Devido à ausência dos representantes discentes no momento da pergunta, a 

indicação destes será solicitada posteriormente, por e-mail. 

4) Publicação do Ato Decisório da Comissão de Graduação nº 04; Recomendação da Comissão 

de Graduação nº 01 e Portaria da Prograd nº 13 (Revisão de disciplinas do Catálogo). Foram 

publicados os documentos relativos à demanda da CG para revisão de disciplinas semelhantes do 

Catálogo de Disciplinas da graduação. O ato decisório aprova o relatório final do GT criado para 

esse fim; a recomendação demanda à Prograd que solicite aos NDEs a análise das disciplinas 

indicadas pelo GT; e a portaria regula como os NDEs e coordenações deverão proceder e os 

prazos para realizar essa análise. Ademais, foi enviada a solicitação de análise pela Prograd aos 

presidentes dos NDEs, via e-mail, em 5 de abril. Solicitou que os coordenadores e diretores de 

centro reiterem a solicitação aos NDEs.  

 



 

 

5) Oferta de disciplinas 3º quadrimestre de 2018. Professora Vânia Trombini Hernandes 

informou que alguns alunos questionaram sobre o planejamento da oferta de disciplinas do 3º 

quadrimestre de 2018. Como os coordenadores de curso já o fizeram, solicitou a publicação 

desses dados nas páginas eletrônicas dos cursos. 

6) Convalidações e transição de matrizes no SIGAA. Professora Paula Tiba informou que fora 

estabelecido o prazo final em 2 de abril, para que os coordenadores finalizassem a análise das 

tabelas de transição de matrizes e das convalidações. As coordenações dos cursos que não 

responderam terão como válidas todas as convalidações existentes nas planilhas. Está sendo 

realizado um trabalho com as convalidações no SIE, para poderem constar no SIGAA. 

7) Semana de Inserção Universitária (SIU). Professora Paula Tiba passou a palavra ao discente 

Fábio Willy Parno, responsável pela organização da Semana, o qual informou tratar-se da 

semana de recepção aos ingressantes de cada ano. Convidou os coordenadores de curso, os 

envolvidos em projetos de extensão e grupos de pesquisa a participarem, entrando em contato 

pelo e-mail fabio.parno@aluno.ufabc.edu.br. Dos dias 21 a 25 de maio, ocorrerão atividades e 

palestras dentro da universidade. Professora Paula Tiba agradeceu o trabalho do aluno na 

organização do evento. 

Informes dos Membros: 

Indicação de representantes discentes dos cursos de licenciatura para composição do Comitê 

Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada de Profissionais do Magistério da 

Educação Básica da UFABC (COMFOR-UFABC). Professor Fernando Luiz Cássio Silva 

comunicou ter assumido a presidência do COMFOR recentemente. Comentou sobre uma 

portaria da CAPES que ocasionou mudança no regimento interno do referido Comitê, e foi 

incluída uma cadeira para representante discente dos cursos de licenciatura. Solicitou que a 

Comissão de Graduação indicasse um representante discente e um suplente na próxima reunião. 

Ordem do Dia:  

Ata nº 002/2018 da II sessão ordinária, realizada no dia 22 de março de 2018. Não havendo 

manifestações, o documento foi aprovado com duas abstenções. 

Expediente:  

1) Discussão e encaminhamento sobre problemas e oportunidades de melhoria na infraestrutura 

pedagógica da UFABC. Professor Marcos Vinícius Pó informou que se realizam encontros 

regulares dos coordenadores dos cursos do BC&H e de formação específica a ele vinculados, nas 

quais se discutem diversas pautas de interesse, como possibilidades de integração dos cursos. 

Um dos assuntos tratados foram questões em relação a pequenos problemas, procedimentos e 

ajustes necessários para melhorar a infraestrutura e operação do campus. Sugeriu a criação de um 

GT com docentes dos dois campi para realização de um diagnóstico mais amplo e possíveis 

encaminhamentos junto às instâncias pertinentes. Professora Paula Tiba afirmou que o GT será 

criado e que seus membros poderão consultar também outros docentes. Pediu aos coordenadores 

que levassem o tema às plenárias. 

2) Contagem do coeficiente e reserva de vaga. O representante discente suplente do ConsEPE, 

Gabriel Santos Carneiro, comentou sobre a dificuldade na contagem de créditos e reserva de 

vagas. Ressaltou que a lista dos alunos aptos a se inscreverem no curso de formação específica 

estava incompleta. Esse problema ocorreu devido aos problemas no SIE, que apresenta os 

coeficientes de CPk, CR e Ik errados, devido às diferentes matrizes dos cursos. Os alunos que 



 

 

não constam na lista de aptos a colar grau não conseguem fazer a requisição pelo site da 

matrícula, e alguns sequer sabem que estão aptos à reserva de vaga. Outro problema é a 

existência de um CPk mínimo para realizar a matrícula no TCC. Com este coeficiente errado no 

portal, muitos discentes também não sabem que podem realizar o TCC. As divisões acadêmicas 

da ProGrad e dos centros têm acesso aos coeficientes corretos, mas o Portal do Aluno deveria ter 

essa transparência de informar o coeficiente usado para classificação. Após comentários e 

sugestões, professora Paula Tiba informou que será constituído um Grupo de Trabalho pela 

Prograd para discussão de uma proposta de revisão da ConsEP nº 31, que normatiza o ingresso 

nos cursos de formação específica após a conclusão dos bacharelados interdisciplinares. 

3) Proposta de criação de Grupo de Trabalho para revisão da Resolução ConsEPE n° 179 

(Institui o Núcleo Docente Estruturante (NDE) no âmbito dos Cursos de Graduação da UFABC e 

estabelece suas normas de funcionamento). Professor Rafael Celeghini Santiago solicitou a 

retirada de pauta do item, voltando o assunto na próxima sessão.  

 


