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SINOPSE
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes
da pauta da VI sessão ordinária de 2018 da Comissão de
Graduação (CG), realizada no dia 19 de julho, às 13h30,
no Auditório 005, Térreo, Bloco Beta, no campus São
Bernardo do Campo.
Sessão presidida pela professora Paula Ayako Tiba, Pró-Reitora de Graduação.
Informes da Presidência:
1) Abertura do reconhecimento do BC&T no E-MEC. Professora Paula Tiba comunicou ter sido
aberto recentemente o formulário do sistema do E-MEC para renovação do reconhecimento do
BC&T. O processo foi aberto em dezembro do ano passado, e todas as informações preliminares
foram inseridas. Com a abertura da segunda fase de preenchimento, até 21 de agosto devem ser
inseridas as informações restantes, as quais dependem dos docentes vinculados ao BC&T.
Reiterou que todos os docentes vinculados ao BC&T devem preencher o formulário, um pouco
antes de 21 de agosto, para a ProPlaDi poder compilar as informações. Pediu aos coordenadores
de curso para reforçarem a solicitação aos docentes.
2) Cronograma da revisão dos projetos pedagógicos dos bacharelados interdisciplinares.
Professora Paula Priscila Braga, Vice-Coordenadora do BC&H, explicou que o objetivo é fazer
uma revisão conjunta dos projetos pedagógicos dos BIs e da LI. O novo PPI estabelece que os
bacharelados interdisciplinares tenham apenas 35% de disciplinas obrigatórias, afetando
principalmente o BC&T, pois este possui 50%, enquanto o BC&H possui 38%. Deverá ocorrer
uma negociação sobre a manutenção da interdisciplinaridade, fundamental na Universidade, e
dos alunos do BC&T cursando disciplinas de humanidades. É um momento importante para
também aproximar o projeto das LIs. Apresentou o cronograma, sendo que até novembro
deverão ocorrer as discussões sobre adaptações no projeto pedagógico dos BIs e na proposta da
LI, no âmbito dos NDEs, plenárias e CG. Professora Paula Tiba informou que o cronograma
seria repensado ao longo dos meses.
Ordem do Dia:
1) Ata nº 005/2018 da V sessão ordinária, realizada no dia 14 de junho de 2018. Não havendo
manifestações, o documento foi aprovado com cinco abstenções.
2) Proposta de Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Biotecnologia. Professor André
Sarto Polo apresentou sua relatoria, destacando que todas as sugestões da última reunião foram
acatadas, e acrescentou algumas observações que foram enviadas na convocação. O Projeto está
consistente com o esperado para um bacharelado da Universidade. Após comentários, sugestões
e correções, o documento foi encaminhado para votação, sendo aprovado por unanimidade.

Expediente:
1) Proposta de Calendário Acadêmico 2019. A Chefe da Divisão Acadêmica da Prograd, Renata
Coelho, apresentou a proposta, pontuando os tópicos mais importantes, como as datas de início e
término de cada quadrimestre, a reposição de feriados e o evento “UFABC para Todos”. Após
comentários e sugestões, professora Paula Tiba recapitulou as propostas: dispor o calendário de
reposição antes do principal; mudar a cor do evento “UFABC para Todos” na legenda e destacar
no calendário de reposições que o evento não é feriado; solicitar à ProEC a oficialização do
evento como dia de extensão; solicitar a realização em ambos os campi e certificar os docentes
que atuarem neste dia. Anunciou que o item será apreciado na Ordem do Dia da próxima
reunião.
2) Proposta de Edital de Ingresso 2019. O item foi retirado de pauta e adiado para a próxima
sessão, devido a algumas alterações que ocorrerão no ingresso de 2019, entre elas a possível
inclusão do curso de Bacharelado em Biotecnologia.

