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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da IX sessão ordinária de 2015 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada nos dias 03 e 10 de dezembro, 

às 14h, na sala 312-1, 3º andar do Bloco A, em Santo 

André.  

 

Sessão presidida pelo professor José Fernando Queiruga Rey, Pró-Reitor de Graduação, e pelo 

professor Luciano Soares da Cruz, Pró-Reitor Adjunto de Graduação. 

Informes do Presidente:  

1) Boas-vindas aos coordenadores e vice-coordenadores. Professor Luciano deu boas-vindas aos 

coordenadores de cursos e vice-coordenadores, nomeados em 09 e 26 de novembro. 

2) Escolha do representante titular e suplente dos coordenadores de curso de graduação para o 

ConsEPE. Professora Vanessa Empinotti, vice-coordenadora do curso de Bacharelado em 

Planejamento Territorial, confirmou o aceite da titularidade pela professora Carolina Moutinho, 

ausente nesta reunião. Não havendo candidatos à suplência, o assunto ficou para a continuação 

desta reunião. 

3) Portaria nº 043/Prograd de 24/11/2015, sobre normatização do lançamento de conceitos e 

preenchimento de diário de classe. Professor Luciano informou sobre a necessidade de 

regulamentação do uso adequado do conceito I, pois não há como lidar com ele no sistema. 

Apresentou a portaria. 

4) Deonete Nagy comentou que ocorrem algumas inconsistências quanto à transição nos projetos 

pedagógicos dos cursos e exemplificou como deverá ser feita a convalidação de disciplinas. 

Sugeriu também uma tabela para facilitar o cadastro dessas informações no sistema. Professor 

Luciano pediu cuidado nesta questão e sugeriu, se houver dúvidas, buscar ajuda na Divisão 

Acadêmica – DAC. 

Informes dos membros:  

1) Professor Ronei Miotto pediu para incluir na pauta a Portaria nº 043/Prograd. Proposta 

secundada e aprovada. O item foi incluído no expediente. Professor Ronei solicitou a passagem 

para a ordem do dia. Professor Edson Pimentel sugeriu suspender a vigência da portaria. 

Professor Luciano concordou com a suspensão, para rediscussão e, se necessário, retificação. A 

Prograd irá publicar a suspensão da portaria, para que não seja aplicada neste quadrimestre. Item 

promovido para a ordem do dia, para discussão na continuação desta sessão. 

Ordem do Dia:  

1) Ata nº 008/2015 da VIII sessão ordinária, realizada em 24 de setembro de 2015. Documento 

aprovado com três abstenções, sem comentários. 



 

 

2) Ata nº 009/2015 da IX sessão ordinária, realizada em 8 e 15 de outubro de 2015. Documento 

aprovado com duas abstenções, sem comentários. 

3) Proposta de revisão do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Arte e Tecnologia 

(BA&T). Professor Edson apresentou seu relato, fazendo algumas considerações para aprovação. 

Manifestou-se favorável ao encaminhamento ao ConsEPE, após atendimento de algumas 

condições. Após comentários e sugestões, o projeto foi posto em votação com as ressalvas do 

parecer do relator, sendo aprovado por unanimidade. Encaminhou-se também para votação o 

parecer da CG referente ao PPC. Aprovado por unanimidade. Antes do encaminhamento ao 

ConsEPE, professor Edson irá verificar o projeto pedagógico e terá o apoio do setor de 

Regulação para analisá-lo à luz do parecer.  

Continuação da sessão – 10/12/2015: 

Ordem do Dia:  

4) Calendários 2016 das sessões ordinárias e extraordinárias da Comissão de Graduação. 

Professor José Fernando apresentou o calendário das reuniões ordinárias. Informou a mudança 

havida: a pauta será enviada na quinta-feira que antecede a reunião. Apresentou em seguida o 

calendário das reuniões extraordinárias. Explicou sobre a necessidade deste calendário, para 

atender à resolução ConsEPE nº 140. Não houve comentários. Em votação, os calendários foram 

aprovados por unanimidade. 

5) Escolha do representante titular e suplente dos coordenadores de cursos de graduação para o 

ConsEPE. Professora Carolina Moutinho já havia aceitado a titularidade da representação. 

Voluntariou-se o professor Luiz Antonio Celiberto Junior, vice-coordenador do curso de 

Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica, para representante suplente. Votação: 

aprovado por unanimidade. 

6) Proposta de resolução que estabelece normas e procedimentos para oferecimento de 

disciplinas semipresenciais em cursos de graduação presenciais da UFABC. Professor Marco 

Antonio Bueno leu seu relato, sugerindo alguns ajustes. Recomendou a aprovação da resolução –  

a qual acredita atender à legislação externa à UFABC podendo ser aperfeiçoada a partir dos 

parâmetros previstos nos IACG/SINAES – observando as considerações. Após comentários e 

sugestões, o documento foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade, com as 

alterações sugeridas. 

Expediente:  

1) Proposta de revisão do Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia de Gestão. Professor Jabra 

Haber fez a apresentação do PPC. Informou já ter sido apresentado, e todas as alterações 

propostas pela Regulação foram consideradas. Após observações e sugestões, o assunto foi 

encaminhado para a ordem do dia da próxima sessão.  

2) Proposta de revisão do Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia de Informação. Professor 

Amaury Kruel apresentou o projeto informando ter sido feita uma revisão mais completa do 

PPC, com adaptações para tornar o curso mais atrativo, por haver pouca demanda. Destacou as 

disciplinas que foram substituídas por outras e as alterações. Após observações e sugestões, o 

assunto foi encaminhado para a ordem do dia da próxima sessão.  

3) Planejamento e distribuição de horários em disciplinas compartilhadas. Professor Alexei 

Magalhães informou tratar-se das disciplinas “Álgebra Linear” e “Cálculo Numérico”. Vários 

projetos pedagógicos contêm essas disciplinas. Vai-se manter essa oferta, pois os alunos 



 

 

conseguem cursar as disciplinas da forma como são oferecidas atualmente. Objetivo: dezoito 

turmas por ano, o que atende à demanda. Isso será informado no GT Docentes. Pretende-se 

ofertar a disciplina “Cálculo Vetorial e Tensorial” no 6º quadrimestre do aluno. Solicitou aos 

coordenadores das engenharias, que estão modificando o projeto pedagógico para entrada dessa 

disciplina, que incluíssem a disciplina na matriz ideal no primeiro quadrimestre do ano. Após 

comentários, a discussão encerrou-se no expediente, não havendo necessidade de se encaminhar 

o assunto para a ordem do dia. 

4) Portaria nº 043 sobre normatização do lançamento de conceitos e preenchimento de diário de 

classe. Professor José Fernando apresentou a portaria e explicou sobre o lançamento do conceito 

I. Alguns professores, na iminência de finalização do prazo para lançamento dos conceitos, têm 

lançado o I para a turma inteira. Quando o conceito não é corrigido permanece no sistema. 

Quando o conceito I vira automaticamente F, o aluno que o identifica pode pedir revisão de 

conceito. Citou a legislação referente ao assunto. Foi retirado o lançamento automático do I no 

sistema. Após comentários, os professores Marcelo Reyes e Rodrigo Hausen sugeriram revogar a 

portaria. Sugestão acatada. O assunto será encaminhado aos coordenadores de curso para 

orientarem os docentes no tocante à utilização do I.  


