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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da X sessão ordinária de 2015 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada nos dias 05 e 12 de novembro, 

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) Professor Luciano deu boas-vindas a todos os novos coordenadores de curso recentemente 

eleitos. 

2) Passou a palavra ao professor Carlos Alberto Kamienski, chefe da Assessoria de Relações  

Internacionais, o qual fez um informe sobre tradução/versão das disciplinas da UFABC para a  

língua inglesa - revisão de nomes, tradução de ementas e bibliografias. O objetivo seria dar 

maior visibilidade de disciplinas e cursos no exterior, atraindo alunos estrangeiros. Informou que 

uma versão em inglês do site da UFABC está sendo produzida. 

3) Professor José Fernando informou sobre a necessidade de nova indicação de suplente do 

representante dos coordenadores de curso de graduação no ConsEPE, visto que a professora 

Silvana Zioni deixou a coordenação do curso de Bacharelado em Planejamento Territorial e, 

consequentemente, a suplência dessa representação. Professora Carolina Moutinho se dispôs a 

ocupar a função, até escolha de novos representantes. A indicação foi aprovada pelos membros.  

4) Passou a palavra ao professor Eduardo Novais, que fez um relato sobre o Projeto Piloto do 

oferecimento da disciplina “Fenômenos Eletromagnéticos” na modalidade semipresencial. O 

projeto objetivou avaliar como se daria a oferta semipresencial dessa disciplina e servir de 

suporte a discentes necessitados de apoio acadêmico sobre seu conteúdo. 

5) Professor José Fernando informou que um dos auditórios do campus de São Bernardo, 

exclusivo para eventos, foi cedido para a Prograd alocar aulas. Em contrapartida, foram cedidos 

dois auditórios de Santo André para a Proex. Avisou também que a Coordenação de Obras está 

trabalhando num projeto para a construção de quatro auditórios e reformas das salas em São 

Bernardo do Campo.  

Ordem do Dia:  

1) Ata nº 006/2015 da VI sessão ordinária, realizada em 16 de julho de 2015. Sem 

manifestações, o documento foi aprovado com seis abstenções. 

2) Ata nº 007/2015 da VII sessão ordinária, realizada em 06 e 19 de agosto de 2015. Sem 

manifestações, o documento foi aprovado com seis abstenções. 



 

 

3) Ata nº 001/2015 da I sessão extraordinária, realizada em 01 de outubro de 2015. Documento 

aprovado com seis abstenções e uma alteração, solicitada pela representante discente suplente 

Natália Veroneze. 

Expediente:  

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

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

Fernando informou que a proposta retornou à pauta da CG, após reformulação. O documento 

atende aos seguintes documentos legais: a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional); a Portaria nº 4.059, de 10 de dezembro de 2004; o 

Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005; o Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006; as 

Portarias Normativas nº 1 e 2, de 10 de janeiro de 2007; a Recomendação ConsEPE nº 07, de 13 

de agosto de 2014. O objetivo não é coibir a oferta de disciplinas semipresenciais, mas 

regulamentar sua execução. Apresentou e explicou a nova versão dessa proposta. Após 

comentários e sugestões, encaminhou-se o documento para a ordem do dia da próxima reunião, 

com as alterações sugeridas. 

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

(BA&T). Professora Paula Braga explicou ter feito alterações no PPC do BA&T, conforme 

sugestões havidas na sessão ordinária de outubro. Resumiu as principais mudanças incorporadas: 

1) turno de oferta: matutino e noturno; 2) matriz curricular; 3) perfil do egresso do BA&T; 4) 

eixos de conhecimento e habilidades; 5) pequena mudança no número de créditos; 6) 

contemplada disciplina de conteúdos de estudos étnico-raciais, conforme exigência do MEC; 7) 

previsão de oferta de disciplinas semipresenciais; 8) detalhamento dos possíveis cursos de 

formação específica vinculados ao BA&T. Após comentários e sugestões, encaminhou-se o 

documento para a ordem do dia da próxima reunião, com as alterações sugeridas, junto do qual 

haverá o documento de recomendação da CG.  

Continuação da sessão – 12/11/2015: 

Expediente:  

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

Harki Tanaka lembrou que a apresentação foi elaborada devido à necessidade de mostrar um 

cenário mais amplo para os membros da Comissão, pelo fato de os cursos de engenharia 

possuírem grande compartilhamento de disciplinas entre si. Exibiu um quadro comparativo de 

disciplinas obrigatórias dos cursos de engenharia entre os anos de 2013, no qual se computavam 

72 créditos, e 2016 no qual se computarão 52 créditos. Apresentou as alterações de disciplinas. 

Após observações, decidiu-se que as propostas de revisão dos projetos pedagógicos do curso de 

Engenharia de Gestão e de Engenharia de Informação retornarão ao Expediente na próxima 

sessão ordinária da Comissão de Graduação, condicionado à avaliação dos dois projetos em 

reunião do ConCECS, com as sugestões havidas nesta sessão. 


