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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da IX sessão ordinária de 2019 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada no dia 17 de outubro, 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. 

 

Informes da Presidência:  

1) Boas-vindas a novos membros. Professora Paula Tiba deu boas-vindas aos novos coordenadores 

dos cursos de Bacharelado em Neurociência, professor Claudinei Eduardo Biazoli, e de Licenciatura 

em Matemática, professor Vinícius Pazuch.  

2) Publicação da Resolução CG nº 023, que estabelece normas sobre a utilização de disciplinas de 

outras IES e de cursos de Pós-graduação ou Extensão da UFABC como disciplinas nos cursos de 

Graduação da UFABC. Citou que essa norma fora publicada e está em vigor. Acrescentou que as 

solicitações de utilização de disciplinas realizadas neste quadrimestre se darão pelo Sistema de 

Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA).  

3) Publicação da Resolução ConsEPE nº 232, que define a atribuição de créditos por atividades 

didáticas na UFABC e dá outras providências, revoga e substitui a Resolução ConsEP nº 100. 

Explicou o histórico do desenvolvimento da proposta, produzida a partir dos resultados de um Grupo 

de Trabalho criado para revisar as normas de atribuição dos créditos. Destacou duas mudanças 

importantes em relação à versão anterior: a cada quadrimestre será feito o planejamento de oferta de 

disciplinas, devendo se prever o quantitativo das vagas nas turmas, em acordo com o previsto nos 

projetos pedagógicos; foram estabelecidas diretrizes para a oferta no período de ajuste nas 

matrículas, considerando o espaço e as vagas disponíveis. 

4) Oficina de Escrita na Graduação (DEAT). A servidora Lígia Lopes Gomes informou que o curso 

de Leitura e Escrita na Graduação é destinado a todos os alunos do BC&H. O projeto é uma 

iniciativa da Pró-Reitoria de Graduação da UFABC, por meio de sua Divisão de Ensino e 

Aprendizagem Tutorial (DEAT). Tem como objetivo oferecer oficinas de práticas de leitura e escrita 

de textos acadêmicos a graduandos da instituição. As aulas ocorrem às terças e quintas-feiras à noite, 

com aulas expositivas e práticas de escrita. 

5) Formato de formulário para criação, alteração ou remoção de componente curricular. Professora 

Paula Tiba informou estar disponível no site da Pró-Reitoria de Graduação o novo formulário. Caso 

haja dúvidas ou dificuldades no preenchimento, entrar em contato pelo e-mail 

gabinete.prograd@ufabc.edu.br.
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6) ENADE. Parabenizou às coordenações dos cursos que participaram da edição de 2018 do Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), no qual obtiveram nota máxima: Bacharelado 

em Relações Internacionais, Bacharelado em Ciências Econômicas e Bacharelado em Políticas 

Públicas.  

7) Representantes dos Coordenadores dos Cursos de Graduação no ConsEPE. Informou que termina 

em 9 de novembro o mandato dos atuais representantes. Solicitou novas indicações para a 

representação. Manifestaram-se a professora Cristine Koehler Zanella, em nome do professor Diego 

Araújo Azzi (Vice-Coordenador do Curso de Bacharelado em Relações Internacionais), indicando-o 

a representante titular, e a professora Roberta Guimarães Peres (Vice-Coordenadora do Curso de 

Bacharelado em Políticas Públicas), voluntariando-se a representante suplente. Indicações aprovadas 

por unanimidade. 

8) Manifestação de fala durante as sessões da CG. Professora Paula Tiba pediu colaboração dos 

membros em relação às manifestações durante as sessões, de modo que as discussões se tornem mais 

objetivas e auxiliem na compreensão da exposição das ideias, para elaboração das atas. 

Informes dos membros:  

1) Inscrições para representantes discentes nas plenárias dos Bacharelados Interdisciplinares. O 

representante discente Renato Bilotta da Silva informou que ele e os demais representantes discentes 

auxiliaram na divulgação da escolha e na importância de tal representação. Houve inscrição de 9 

alunos na Plenária do BC&T e 14 alunos na Plenária do BC&H. Professora Paula Tiba agradeceu ao 

representante Renato pela grande colaboração. 

2) Inscrições para representação discente na Comissão Própria de Avaliação. Renato Bilotta solicitou 

aos coordenadores a divulgação do referido processo de inscrição a alunos de pós-graduação que 

tenham interesse no trabalho de análise de dados. Há duas vagas para discentes de pós-graduação, 

com mandato de dois anos. 

3) Revista Iandé. Informou também sobre a revista recém-criada na UFABC na área de Ciências 

Humanas. Seu coordenador é o professor Leonardo Mello. O objetivo da revista é buscar incentivar 

discentes interessados em publicar seus trabalhos acadêmicos, como Artigos Científicos etc. 

Solicitou aos coordenadores de curso a divulgação aos demais docentes, para que esses participem 

como pareceristas dos trabalhos acadêmicos a serem publicados na revista. 

4) Nota do Coletivo de Mães e Pais sobre a exclusão de uma aluna mãe de disciplina da graduação. O 

representante discente Renato passou a palavra à discente da UFABC Allana Matos, que leu a 

referida nota aos membros da CG. Professora Paula Tiba informou que medidas cabíveis, como 

representação à Ouvidoria e Corregedoria da UFABC, já foram tomadas.  

5) Agradecimentos. Professora Carolina Moutinho Duque de Pinho, Coordenadora do Curso de 

Bacharelado em Planejamento Territorial, informou que deixará a coordenação em breve. Agradeceu 

pelo aprendizado e por ter acompanhado melhorias e progresso na Universidade durante esse 

período.  

6) Resultados do ENADE. Professora Cristine, coordenadora do Bacharelado em Relações 

Internacionais, informou que o curso recebeu nota máxima. Foram inscritos 194 concluintes do BRI, 

dos quais 157 participaram do exame, número superior à soma de todos os demais concluintes de 

cursos de nota máxima.  

Ordem do Dia:  

1) Ata da VII sessão ordinária da CG, ocorrida em 8 e 15 de agosto 2019. Sem manifestação, o 

documento foi colocado em votação, sendo aprovado com duas abstenções. 

2) Edital de ingresso para vencedores de olimpíadas do conhecimento e torneios acadêmicos. 

Professor Marcelo Oliveira da Costa Pires apresentou sua relatoria, destacando o contexto e histórico 



 

 

Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André – SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.7910/7983 

gabinete.prograd@ufabc.edu.br 

da proposta, avaliando como atual e importante essa nova modalidade de ingresso, porém, 

manifestando dúvidas quanto ao número de premiados. Observou que o edital deve sofrer alterações 

para tornar-se mais direto e acessível aos candidatos. Concluiu manifestando-se favorável à 

aprovação do documento com o número de reserva de vaga sugerido. Após comentários e sugestões, 

professora Paula Tiba colocou a proposta em votação, com as alterações sugeridas pelo relator, sendo 

aprovada por unanimidade. 

3) Edital de Ingresso 2020. Professor Daniel Scodeler Raimundo apresentou sua relatoria, destacando 

o contexto e histórico da proposta, fazendo sugestões de alteração e/ou aprimoramento do texto. 

Sugeriu a leitura do texto por um terceiro, de preferência com especialidade em Gramática e 

propriedades textuais, antes de sua publicação, para garantia de qualidade textual avançada. 

Manifestou-se favorável à aprovação do documento. Não havendo comentários ou sugestões, 

professora Paula Tiba colocou a proposta em votação, com as alterações sugeridas pelo relator, sendo 

aprovada por unanimidade. 

Expediente: 

1) Ato Decisório CG que aprova tabelas de transição, referentes aos cursos de graduação da UFABC. 

Professora Paula Tiba informou que tais tabelas foram construídas ao longo de dois anos, com 

objetivo de auxiliar docentes e alunos na contagem de créditos para integralização dos cursos a partir 

dos históricos discentes. Futuramente, a checagem das convalidações será automática, quando o 

SIGAA for implantado. As tabelas foram publicadas no site da Pró-Reitoria de Graduação e já estão 

sendo utilizadas. Resumiu que tais tabelas comparam entre si as diferentes matrizes curriculares de 

um mesmo curso, versão a versão, de forma a apresentar todas as convalidações de disciplinas de 

graduação da Universidade. Sem comentários ou sugestões, encaminhou a proposta à Ordem do Dia 

da próxima sessão. 

2) Proposta de revisão do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Filosofia. Professor José 

Luiz Bastos Neves relatou que a proposta de revisão foi elaborada entre 2017 e 2018. Resumiu que 

alterações consistem na mudança de algumas disciplinas obrigatórias e adequações das referências 

bibliográficas. As sugestões de alteração apontadas nos pareceres da Coordenação Geral dos Cursos 

de Graduação (CGCG) e Sistema de Bibliotecas da UFABC (SisBi) foram todas acatadas. Após 

comentários e sugestões, a proposta foi encaminhada para a Ordem do Dia da próxima sessão 

ordinária.  

3) Resultados gerais, diagnósticos e planos estratégicos, com base no processo de avaliação de 

disciplinas, referente ao ano de 2018.  Professora Paula Tiba informou que os relatórios recebidos 

foram avaliados pela equipe da Prograd, e alguns pontos foram destacados para reflexão e 

encaminhamentos. Salientou que os relatórios tiveram resultados muito positivos, no que tange à 

autoavaliação do ensino da graduação, percepção das coordenações de curso sobre a avaliação e suas 

propostas de encaminhamento, dando ferramentas à Prograd para aprimorar o processo de avaliação. 

Em seguida, fez uma apresentação de algumas questões abordadas nos relatórios. Encaminhamentos: 

trabalho dos coordenadores junto à Biblioteca para verificação da bibliografia disponível e elencada 

nos PPCs; acompanhamento de egressos; planejamento anual de disciplinas e sua execução; revisão 

da Resolução ConsEPE nº159, que normatiza a figura dos coordenadores de disciplinas e suas 

atribuições (atualmente em discussão na CG); projetos de capacitação didática docente; convênios 

com escolas para estágios das licenciaturas específicas e das licenciaturas interdisciplinares; 

melhorias na infraestrutura: destaque para salas e laboratórios que precisam de atenção especial. 

Após comentários e sugestões, professora Paula Tiba agradeceu a todos pelo trabalho de elaboração 

dos relatórios e empenho em aperfeiçoar o ensino de graduação com mais esse instrumento de 

autoavaliação.  

4) Ato Decisório para retificação do PPC 2017 da Engenharia de Gestão. Professor José Roberto 

Tálamo apresentou uma proposta, informando que esta seguira os trâmites necessários. A 



 

 

Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André – SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.7910/7983 

gabinete.prograd@ufabc.edu.br 

Coordenação Geral dos Cursos de Graduação (CGCG) elaborou um parecer com alguns 

apontamentos. Professora Paula Tiba registrou que o documento apresentado pelo professor Tálamo 

não foi o mesmo enviado como anexo da pauta, que trata das mudanças apresentadas no formato 

adequado – modelo de Ato Decisório, estabelecido pelo ConsEPE. Considerou que as mudanças 

apresentadas pelo professor devem estar no formato referido, atendidas as sugestões do parecer da 

CGCG. Sem mais comentários e manifestações, encaminhou a proposta a ser adaptada à Ordem do 

Dia da próxima sessão.  


