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SINOPSE
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes
da pauta da X sessão ordinária de 2018 da Comissão de
Graduação (CG), realizada no dia 22 de novembro, às
13h30, no Auditório 005 do Bloco Beta, no campus São
Bernardo do Campo.
Sessão presidida pela professora Vânia Trombini Hernandes, Pró-Reitora Adjunta de Graduação.
Informes da Presidência:
1) Professora Vânia deu boas-vindas aos novos membros da Comissão de Graduação: Renato
Rodrigues Kinouchi e José Luiz Bastos Neves, respectivos Coordenador e Vice-Coordenador do
curso de Bacharelado em Filosofia; Harlen Costa Batagelo e Denise Hideko Goya, respectivos
Coordenador e Vice-Coordenadora do Bacharelado em Ciência da Computação; Erika Alejandra
Rada Mora, Vice-Coordenadora do Bacharelado em Matemática.
2) Publicação dos relatórios baseados nos resultados da avaliação de disciplinas no site da PróReitoria de Graduação. Professora Vânia informou que os relatórios já haviam sido publicados
no site da Prograd e ressaltou que, caso haja algum documento ainda não publicado, poderá ser
enviado à Prograd para publicação.
3) Apresentação sobre Projeto de Iniciação Científica: Similaridade de disciplinas. A discente
Ana Laura Belotto Claudio, orientanda do professor Jesús P. Mena-Chalco, apresentou os
resultados da sua pesquisa. A proposta era encontrar o grau de similaridade das disciplinas por
meio das ementas do catálogo. Afirmou ter encontrado disciplinas com até 100% de
similaridade. Professora Vânia destacou o possível uso desse mecanismo na busca de
similaridades, a fim de evitar repetições na criação de novas disciplinas.
4) Indicação para composição do GT de revisão da Resolução ConsEP nº 31, de 2009, que
normatiza o ingresso nos cursos de formação específica após a conclusão dos bacharelados
interdisciplinares oferecidos pela UFABC. Solicitou indicações dos membros para a composição
do referido grupo de trabalho, o qual será formado por representantes da Pró-Reitoria de
Graduação, pelos Diretores dos Centros e por membros da Comissão de Graduação. Os
professores Antônio Marcos Roseira, Fernanda Graziella Cardoso, Amaury Kruel Budri, Renato
Rodrigues Kinouchi, Marcelo Salvador Caetano e Carolina Moutinho Duque de Pinho se
dispuseram a participar. Professora Vânia avisou que, havendo outros interessados em participar,
deverão enviar um e-mail à Prograd até o fim da próxima semana, para a publicação da portaria.
5) Mudança na coordenação do Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T). Comunicou a
dispensa do professor Allan Moreira Xavier da Coordenação do Bacharelado em Ciência e
Tecnologia e a nomeação do professor Pedro Galli Mercadante como Coordenador. O professor
Marcelo Oliveira da Costa Pires assumirá como Vice-Coordenador.
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5) Mudança na composição da Comissão Julgadora de Recursos de Desligamento, instituída pela
Portaria da Prograd nº 17, de 24 de abril de 2018. Professora Vânia comunicou que o professor
Allan, o qual se desligou também do encargo de representante docente nessa Comissão, seria
substituído pela professora Maria Luiza Levi Pahim, a qual confirmou interesse.
Informes dos membros:
Professor Alexei relatou que as alocações das turmas já estão sendo inseridas no sistema, e o
envio do cronograma com os horários das turmas está previsto para a próxima semana. Salientou
a pretensão de desvincular os horários das turmas das alocações do sistema, devido a sua pouca
velocidade. Comunicou a mudança na divulgação dos horários: os coordenadores irão receber
um esquema visual, em substituição à lista em Excel, com os horários, a fim de fazerem as
alocações dos docentes.
Ordem do Dia:
Ata nº 008/2018 da VIII sessão ordinária, realizada no dia 27 de setembro de 2018. Sem
comentários e em votação, o documento foi aprovado com quatro abstenções.
Expediente:
Relatório do GT de avaliação dos espaços didáticos. Professor Marcos Vinícius Pó apresentou os
resultados do relatório do GT. Discorreu sobre a metodologia do trabalho, na qual a UFABC foi
dividida em quatro ambientes de ensino e por campus: Salas de aula; Laboratórios de
Informática; Laboratórios Secos e Laboratórios Úmidos. Foram enviados questionários com itens
específicos para os docentes responderem. Resultados gerais: (1) Percepção é similar para os
laboratórios secos e de informática entre os campi; (2) As salas de aula em São Bernardo do
Campo têm uma avaliação significativamente pior do que as de Santo André; (3) Laboratórios
úmidos de São Bernardo do Campo tiveram uma avaliação melhor que os de Santo André. Com
aprovação dos membros, o Relatório do GT de avaliação dos espaços didáticos foi promovido à
Ordem do Dia. Na Ordem do Dia, não havendo mais comentários, o documento foi submetido à
votação e aprovado por unanimidade. Professora Vânia informou sobre a realização de reuniões
entre a Reitoria, a Prefeitura Universitária e o Núcleo de Tecnologia da Informação, com
assuntos relacionados aos expostos neste relatório, o qual será apresentado nessas reuniões,
sendo de grande ajuda.

