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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da X sessão ordinária de 2019 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada nos dias 07 e 14 de novembro, 

respectivamente às 13h30 e 14h, nos campi São Bernardo 

do Campo e Santo André.  

 

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

 

Informes da Presidência:   

Professora Paula Tiba informou que nos dias 18 e 19, e de 27 a 30 de novembro haverá a visita 

de renovação de reconhecimento do BC&T de ambos os campi. Solicitou a colaboração dos 

coordenadores, no sentido de pedir aos docentes que participassem do reconhecimento. Existem 

reuniões específicas dos avaliadores com os coordenadores dos cursos, com os técnicos 

administrativos e com os docentes. Outro momento é reservado para conversa dos avaliadores 

com os discentes, sendo que a presença destes também é importante. 

Informes dos membros:  

1) Professor Marcelo Pires fez um apelo para que todos participassem da referida avaliação e 

afirmou ter havido pedidos para alteração da agenda da visita, que logo será encaminhada a 

todos.  

2) Professora Fernanda Cardoso fez um convite para um debate sobre o lançamento do livro: 

“Brasil, incertezas e submissão?”, o qual já está disponível para download em pdf. O evento será 

no dia 13 de novembro, às 19 horas, no Auditório 001, e contará com a presença de docentes 

autores do livro: Igor Fuser, Giorgio Romano, Camila Dias, Sérgio Amadeu e Fernanda Cardoso. 

Ordem do Dia:  

1) Ata da IX sessão ordinária da CG, ocorrida em 17 de outubro de 2019. Não havendo 

comentários, professora Paula Tiba encaminhou o documento para votação, sendo aprovado com 

quatro abstenções. 

2) Proposta de Resolução que define a figura, as formas de indicação e as atribuições dos 

coordenadores de disciplinas nos cursos de graduação da UFABC, e revoga e substitui a 

Resolução ConsEPE nº 159. Professor Eduardo Peres Novaes de Sá apresentou sua relatoria, 

com sugestões de alteração no documento, após coletar sugestões dos membros da CG, por meio 

do Google Drive, e reunir-se com os coordenadores dos BIs e com a professora Paula Tiba, a 

qual apresentou uma nova versão da proposta, baseada nas sugestões do relator. 
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Após comentários e sugestões, o documento foi encaminhado para votação, sendo aprovado por 

unanimidade. 

3) Ato Decisório CG que aprova tabelas de transição, referentes aos cursos de graduação da 

UFABC. Professor Amaury Kruel Budri apresentou sua relatoria, iniciando pelo histórico das 

regras de transição e dos sistemas que tratam das informações de convalidação de disciplinas: 

SIE - Sistema de Informações para o Ensino e SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas. Explicou que as tabelas seriam uma transcrição das regras dos projetos 

pedagógicos. O objetivo da elaboração das tabelas é alimentar o sistema SIGAA com as 

informações de convalidações de disciplinas e demais regras de transição entre diferentes 

versões do projeto pedagógico. Avaliou que a tabela como apresentada está madura para 

utilização no sistema, recomendando sua aprovação. Após comentários, o documento foi 

encaminhado para votação e aprovado por unanimidade. 

4) Proposta de revisão do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Filosofia. Professora 

Maria Gabriela Silva Martins Cunha Marinho apresentou sua relatoria, destacando que a 

proposta foi construída em torno de disciplinas histórico-filosóficas e disciplinas temáticas que 

procuram oferecer uma visão de conjunto acerca da investigação filosófica contemporânea, 

assegurando ao formando a perspectiva de um campo do saber em constante renovação. Trata-se 

de uma revisão que mantém a concepção original de ofertar uma sólida formação intelectual 

ancorada nas distintas tradições filosóficas, sem descurar dos aportes teóricos contemporâneos, 

razão pela qual a proposta em análise substitui ou reformula um conjunto expressivo de 

disciplinas. Manifestou-se favorável à aprovação com a devida revisão final. Devido ao horário 

avançado, a discussão e a votação da proposta ficaram para a continuação desta sessão. 

 

Continuação da sessão – 14 de novembro de 2019 

Sessão presidida pela professora Vânia Trombini Hernandes, Pró-Reitora Adjunta de Graduação. 

 

Informe da Presidência:  

Professora Vânia deu boas-vindas aos novos coordenadores de curso, que tiveram suas Portarias 

de designação publicadas após a primeira parte desta sessão: Fábio Henrique Bittes Terra, Vice-

coordenador do curso de Bacharelado em Ciências Econômicas; Guadalupe Maria Jungers Abib 

de Almeida e Kátia Canil, Coordenadora dos curso de Bacharelado em Planejamento Territorial; 

Daniel Boari Coelho, Vice-coordenador do curso de Engenharia Biomédica; Ricardo da Silva 

Benedito, Coordenador do curso de Engenharia de Energia; Michelle Sato Frigo e Jorge 

Tomioka, Coordenadores do curso de Engenharia de Gestão; Kenji Nose Filho, Vice-

coordenador do curso de Engenharia de Informação; Roberto Jacobe Rodrigues, Vice-

coordenador do curso de Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica; e Carlos 

Triveño Rios, Vice-coordenador do curso de Engenharia de Materiais. 

Informe dos membros: 

Professor Ronei Miotto questionou quando entrariam em vigência as revisões dos PPCs em 

pauta, caso sejam aprovadas. Argumentou que provavelmente teriam sua aprovação no ano 

seguinte, pouco tempo antes do 2º quadrimestre de 2020, quadrimestre de início para alunos 

ingressantes, o que comprometeria o planejamento de alocação. Professora Vânia consultou os 

proponentes de revisão de PPC se há mudanças que impactem no planejamento e se haveria 

problemas para o curso implementar suas revisões em 2021. Professor Renato Rodrigues 

Kinouchi informou que a revisão do PPC de Bacharelado em Filosofia está em discussão há dois 
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anos e que as mudanças não impactam no planejamento. Professor Marcos Vinicius Pó informou 

que a discussão e previsão de impacto foram avaliadas e discutidas ao longo do processo de 

construção da proposta de revisão. As coordenações de curso já estão cientes das alterações e dos 

impactos. 

Ordem do Dia: 

4) Proposta de revisão do PPC de Bacharelado em Filosofia. Após comentários e sugestões, 

professor Renato agradeceu a todos pelas contribuições, as quais foram acatadas. Professora 

Vânia encaminhou a proposta com as alterações para votação, sendo aprovada por unanimidade. 

5) Ato Decisório para retificação do PPC 2017 da Engenharia de Gestão. Professor Reynaldo 

Palacios Bereche apresentou sua relatoria, destacando o contexto e o histórico da proposta. 

Avaliou ser uma proposta interessante, pois permite o oferecimento das disciplinas obrigatórias 

específicas do curso duas vezes ao ano (uma no período matutino e outra no período noturno) e, 

como indicado no texto da retificação, beneficiaria a formação do aluno, uma vez que ampliaria 

as oportunidades para os discentes cursarem as disciplinas obrigatórias do curso. Por outro lado a 

aprovação da proposta formalizaria o oferecimento de disciplinas que já vem sendo realizado 

nesse formato deslocado. Fez algumas sugestões quanto ao texto da proposta. Após sugestões e 

comentários de que a proposta, da forma como foi apresentada, se configuraria em revisão de 

PPC, professora Vânia sugeriu como encaminhamento retirar a proposta de pauta, com o 

compromisso de retorná-la na forma adequada, atendendo ao disposto na Resolução ConsEPE nº 

230, garantindo-se celeridade na tramitação da proposta, nas instâncias que se fizerem 

necessárias. Em votação, o encaminhamento foi aprovado por unanimidade.  

Expediente: 

1) Proposta de revisão do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Ciências e 

Humanidades.  Professor Marcos Pó fez uma apresentação acerca da proposta, resumindo suas 

etapas e destaques: histórico e tramitação da proposta, diretrizes gerais, tramitação formal. 

Apresentou a equipe de trabalho. Em seguida, apresentou os seguintes tópicos: disciplinas no PPI 

da UFABC, extensão e atividades complementares, Resolução CG nº 11, de 28/06/16: grupos de 

atividades, carga horária e extensão, disciplinas alteradas/criadas, outras alterações na grade, 

práticas em Ciências e Humanidades e a Revista Îandé, grade referencial, exemplo de grade 

estendida, distribuição de créditos para integralização em 3 anos, disciplinas e eixos, 

convalidações, planejamento de turmas 2020 (considerando transição), planejamento de turmas 

2020 sem transição, grade atual e desafios para a implementação. Após comentários e sugestões, 

professora Vânia encaminhou a proposta com as alterações sugeridas à Ordem do Dia da 

próxima sessão.  


