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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da IV sessão ordinária de 2019 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada no dia 9 de maio, às 13h30, no 

Auditório 005, Bloco Beta, em São Bernardo do Campo.  

 

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

 

Informes da Presidência:  

1) Publicação da Resolução CG nº 021, que Institui o Catálogo de disciplinas e estabelece 

normas para criação, remoção e alteração de disciplinas de Graduação da UFABC. Professora 

Paula Tiba informou que a referida Resolução, resultado das discussões havidas nas últimas 

sessões da CG, foi publicada no Boletim de Serviço nº 837, de 26 de abril de 2019.  

2) Publicação da Resolução CG nº 022, que Estabelece a oferta extraordinária de disciplinas em 

formato especial e intensivo no recesso entre quadrimestres. Informou que a referida Resolução, 

resultado das discussões havidas nas últimas sessões da CG, foi publicada no Boletim de Serviço 

nº 837, de 26 de abril de 2019.  

3) Prorrogação e unificação dos prazos para discentes concluírem a Grade 2013 dos cursos de 

Engenharias até o 1º Quadrimestre de 2020 (Parecer ConCECS nº 01/2019). Comunicou que, por 

uma demanda dos estudantes, houve a prorrogação da vigência dos projetos pedagógicos dos 

cursos de Engenharia de 2013 até o primeiro quadrimestre de 2020. Anteriormente, a vigência 

era apenas até o primeiro quadrimestre de 2019.  

4) Editais de monitoria semipresencial e projetos de melhoria do ensino e de incentivo à 

integralização dos cursos. Informou estarem abertas as inscrições para seleção de bolsistas para 

os referidos Editais até a data de 27 de maio. Solicitou aos coordenadores de curso e 

representantes discentes que ajudassem na divulgação.  

5) Semana de Inserção Universitária. O discente Fábio Willy Parno informou que a Semana de 

Inserção Universitária (SIU) ocorrerá entre os dias 27 e 31 de maio. A programação começa dia 

24 de maio com as festividades no campus de São Bernardo do Campo. As atividades com as 

entidades e setores da Universidade ocorrem entre 27 e 31 de maio e, para finalizar a SIU, no dia 

1º de junho (sábado) haverá festividades no campus de Santo André. Finalizou ressaltando a 

importância da divulgação e participação de todos. 

6) Esclarecimento acerca da Resolução CG nº 08, que regulamenta os procedimentos da 

concessão de auxílio financeiro para atividades didáticas extrassala aos professores das 

disciplinas de Graduação. Professora Paula Tiba esclareceu ter havido um problema no 

entendimento da norma, mas que tal não ensejaria na necessidade de sua revisão. O problema 

surgiu do entendimento de que apenas aquelas atividades que dependessem de algum custo ou 

financiamento deveriam ser solicitadas à Prograd, ficando a cargo dos centros o fornecimento de 



 

 

transporte para as demais atividades. Na verdade, qualquer solicitação pode ser feita seguindo as 

normas desta Resolução, ainda que seja solicitado apenas transporte. Reiterou, portanto, que as 

solicitações deveriam ser feitas à Prograd, e não aos centros, quando tratarem deste tipo de 

atividade.  

Ordem do Dia:  

1) Ata da III sessão ordinária da CG, ocorrida em 11 e 18 de abril de 2019. Documento aprovado 

com uma abstenção, sem manifestações. 

2) Proposta de resolução ConsEPE que estabelece normas e procedimentos para a revisão dos 

Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação da UFABC e revoga e substitui a Resolução 

ConsEPE nº 140. Professora Paula Tiba lembrou tratar-se da continuação das discussões sobre a 

proposta referida, que estabelece as normas e fluxos para revisão de projeto pedagógico. Após 

diversas discussões em sessões anteriores, foram acatadas as sugestões dos membros e elaborada 

uma nova versão de proposta de resolução. Explicou as modificações. Após comentários e 

sugestões, professora Paula Tiba colocou a proposta com as alterações sugeridas em votação, 

sendo aprovada por unanimidade. Informou que essa proposta seria encaminhada para 

deliberação também no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE). 

Expediente:  

1) Encaminhamentos sobre relatório final do Grupo de Trabalho instituído para analisar e 

aprimorar o processo de avaliação institucional de disciplinas de graduação da UFABC. 

Professora Paula Tiba lembrou que a discussão sobre o questionário foi finalizada (cuja versão 

alterada na última sessão entrou em vigor neste quadrimestre) e que restaram as discussões 

acerca dos encaminhamentos dos relatórios de avaliação de disciplinas. Informou que, após a 

última sessão, o professor Eduardo Peres Novais de Sá se propôs a construir um mecanismo de 

distribuição automática dos relatórios aos envolvidos. Professor Eduardo apresentou a proposta. 

Após comentários e sugestões, professora Paula Tiba agradeceu ao professor Eduardo, à 

professora Paula Priscila Braga e aos demais membros do GT pelo trabalho. 

2) Proposta de Calendário Acadêmico 2020. Professora Paula Tiba explicou que um grupo de 

professores planeja um evento para o próximo ano, o qual exigirá muitas salas, sendo preciso 

conhecer o período de recesso acadêmico para a sua realização. Por isso, torna-se necessária a 

elaboração do calendário acadêmico para 2020 antecipadamente. A Chefe da Divisão 

Acadêmica, Renata Coelho, apresentou a proposta. Após comentários, professora Paula Tiba 

anunciou que seria elaborada uma nova proposta de calendário contemplando as sugestões dos 

membros, retornando na ordem do dia da próxima sessão. 

3) Fluxo e formulário para criação, exclusão e alteração de disciplinas, conforme Resolução da 

Comissão de Graduação nº 021, que institui o Catálogo de Disciplinas, estabelece normas para 

criação, remoção e alteração de disciplinas de Graduação da UFABC. Professora Paula Tiba 

explicou que os documentos apresentados seguem o mesmo padrão do apresentado no item 2 da 

ordem do dia, porém, no caso dele, é preciso esperar a aprovação do ConsEPE para publicar o 

fluxo e a portaria. Já no caso do fluxo e formulário para criação, exclusão e alteração de 

disciplinas não é preciso esperar. O modelo de formulário mostrado tenta colocar na ordem as 

etapas de aprovação. O proponente precisa preencher todos os campos; se se trata de disciplina 

compartilhada, mencionar com qual outro curso compartilha e em qual categoria, determinar 

onde está o documento que declara ciência ou concordância do outro curso, mais abaixo todas as 



 

 

informações importantes e um campo para os pareceres que virão depois nas instâncias de 

aprovação. A intenção é ir completando o documento conforme ele for passando pelas instâncias.  

4) Proposta de Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Ciências Naturais e Exatas. O 

proponente, professor Marcelo Zanotello, apresentou o documento, iniciando com o percurso 

institucional da proposta das Licenciaturas Interdisciplinares (LI), apresentou a equipe de 

trabalho de 2018 que elaborou a primeira versão do PPC, explanou sobre a formação de 

professores para a Educação Básica na UFABC pelo projeto das LI, apresentou os objetivos 

geral e específicos e o perfil do egresso, a estrutura curricular, sua fundamentação legal, 

integralização em créditos e horas, matriz sugerida, grade de disciplinas, estágios 

supervisionados, atividades teórico-práticas, como funcionará a matrícula, corpo docente e NDE. 

5) Proposta de Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Ciências Humanas. A 

proponente, professora Márcia Alvim, apresentou a proposta, destacando as perspectivas e 

objetivos, apresentou os objetivos geral e específicos e o perfil do egresso, a estrutura curricular 

do curso, sua fundamentação legal, integralização em créditos e horas, proposta de matriz 

curricular, grade de disciplinas, práticas como componentes curriculares, estágio supervisionado, 

atividades teórico-práticas e corpo docente. Professora Paula Tiba agradeceu aos proponentes 

pelas apresentações e, devido ao horário avançado, anunciou que os itens 4 e 5 continuariam no 

expediente da próxima sessão ordinária da CG, em junho, para discussão dos membros.  

 


