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Ata nº 001/2015/Ordinária/CG 

 

Ata da I reunião Ordinária da Comissão de Graduação (CG), convocada para as catorze horas do 1 
dia cinco de fevereiro de dois mil e quinze, na sala 312-1 do Bloco A da Universidade Federal 2 
do ABC (UFABC), sita à Avenida dos Estados, 5001, Santo André, SP. A reunião foi presidida 3 
pelo Pró-Reitor de Graduação, Professor José Fernando Queiruga Rey, e contou com a presença 4 
dos seguintes membros: Alberto Sanyuan Suen, Vice-Coordenador do curso de Bacharelado em 5 
Ciências Econômicas; Alexei Magalhães Veneziani, Coordenador do curso de Bacharelado em 6 
Matemática; Ana Paula Romani, Vice-Coordenadora do curso de Engenharia Biomédica; 7 
Annibal Hetem Junior, Diretor do Centro de Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); 8 
Arilson da Silva Favareto, Coordenador do Bacharelado de Ciências e Humanidades (BC&H); 9 
Carlos Alberto da Silva, Coordenador do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas; 10 
Flamarion Caldeira Ramos, Coordenador do curso de Filosofia; Gabriela Spanghero Lotta, 11 
Coordenadora pro tempore do Curso de Bacharelado em Políticas Públicas; Giorgio Romano 12 
Schutte, Coordenador do curso de Bacharelado em Relações Internacionais; Humberto de Paiva 13 
Junior, Coordenador pro tempore do curso de Engenharia Ambiental e Urbana; Jabra Haber, 14 
Coordenador do curso de Engenharia de Gestão; Karl Peter Burr, Coordenador pro tempore do 15 
curso de Engenharia Aeroespacial; Luciano Soares da Cruz, Coordenador do curso de 16 
Bacharelado em Física; Luiz Fernando Barrére Martin, Vice-Coordenador do curso de 17 
Bacharelado em Filosofia; Marcelo Bussotti Reyes, Vice-Diretor do Centro de Matemática, 18 
Computação e Cognição (CMCC); Maria Beatriz Fagundes, Coordenadora do curso de 19 
Licenciatura em Física; Mirian Pacheco Silva Albrecht, Coordenadora do curso de Licenciatura 20 
em Ciências Biológicas; Paula Ayako Tiba, Coordenadora do curso de Bacharelado em 21 
Neurociência; Paula Homem de Mello, Vice-Diretora do Centro de Ciências Naturais e Humanas 22 
(CCNH); Marco Antonio Bueno Filho, Coordenador do curso de Licenciatura em Química; 23 
Renata Ayres Rocha, Coordenadora do curso de Engenharia de Materiais; Ricardo Suyama, 24 
Coordenador do curso de Engenharia de Informação; Sandra Irene Momm Schult, Coordenadora 25 
do curso de Bacharelado em Planejamento Territorial; Vani Xavier de Oliveira Junior, 26 
Coordenador do curso de Bacharelado em Química; Virgínia Cardia Cardoso, Vice-27 
Coordenadora do curso de Licenciatura em Matemática; Wesley Góis, Coordenador do curso de 28 
Bacharelado de Ciências e Tecnologia (BC&T). Ausências justificadas: Clarissa De Franco, 29 
Representante Técnico-administrativo; Juliana Cristina Braga, Coordenadora do curso de 30 
Bacharelado em Ciência da Computação; Karimi Caroline Gorri Taha, Representante Discente; 31 
Ausentes: Cristina Autuori Tomazeti, Coordenadora do curso de Engenharia de Energia; Jordana 32 
Cristina Borges Arruda Carnicelli, Representante Discente; Paula Rondinelli, Representante 33 
Técnico-administrativo; Roberto Jacobe Rodrigues, Coordenador do curso de Engenharia de 34 
Instrumentação, Automação e Robótica. Não votantes: Leandro Baroni, Vice-Coordenador do 35 
curso de Engenharia Aeroespacial; Luana Tyo Pauli Fuziy, Assistente em Administração da 36 
Divisão de Planejamento e Apoio à Gestão da Pró-Reitoria de Graduação; Maria Flávia Batista 37 
Lima, Pedagoga da Divisão de Ensino e Aprendizagem Tutorial (DEAT) da Pró-Reitoria de 38 
Graduação; Maurício Richartz, Docente do Centro de Matemática, Computação e Cognição 39 
(CMCC); Neli Oshiro, Assistente Social da Divisão de Ensino e Aprendizagem Tutorial da Pró-40 
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Reitoria de Graduação; Rail Ribeiro Filho, Chefe da Divisão de Planejamento e Apoio à Gestão 1 
da Pró-Reitoria de Graduação; Renata Coelho, Chefe da Divisão Acadêmica da Pró-Reitoria de 2 
Graduação. Apoio administrativo: M. Aparecida O. Ferreira e Marcelo Sartori Ferreira, 3 
Secretários Executivos da Pró-Reitoria de Graduação, Mayara Rodrigues da Silva, Estagiária em 4 
Secretariado Executivo da Pró-Reitoria de Graduação. Havendo quórum legal, professor José 5 
Fernando cumprimentou a todos e abriu a sessão às catorze horas e vinte minutos. Informes do 6 
Presidente. 1) Representantes para a Comissão Eleitoral (eleição de TAs e discentes para a CG). 7 
Professor José Fernando solicitou voluntários para participar da Comissão. Rail enfatizou que o 8 
trabalho da Comissão é simples. Existe uma minuta de edital pronta, sendo que no ano passado a 9 
Comissão se reuniu apenas uma vez para elaboração do edital. 2) Projeto piloto – Revisão de 10 
Matemática: tópicos do Ensino Médio. Professor José Fernando convidou a servidora Flávia para 11 
apresentar o informe, a qual falou sobre as atribuições da DEAT, que trabalha com programas de 12 
apoio ao aluno, sobretudo ações pedagógicas. Atua principalmente em dois programas: 13 
Programa de Ensino e Aprendizagem Tutorial - PEAT e Programa de Apoio ao 14 
Desenvolvimento Acadêmico do Aluno - PADA. Durante o ano faz-se um levantamento sobre o 15 
desempenho dos alunos e, conforme as resoluções da Universidade e os prazos dos alunos para 16 
concluírem os Bacharelados Interdisciplinares (BIs), esses são convocados para orientações e 17 
encaminhamentos. Apresentou um quadro de atendimentos do PADA em 2014 e os fatores que 18 
influenciaram o desempenho insuficiente dos ingressantes de 2013. Os envolvidos no projeto são 19 
seis alunos monitores bolsistas, com formação e supervisão da DEAT e do docente voluntário, 20 
professor Maurício Richartz. As ações do projeto são: no período letivo, formação dos 21 
monitores; preparo de material/listas de exercícios para o curso; plantões de dúvidas/orientações 22 
aos alunos participantes do projeto. No período do recesso, curso de matemática com 23 
atividades/tópicos do ensino médio. Público alvo: alunos já acompanhados pelo PADA e/ou 24 
PEAT e que apresentam desempenho insuficiente, sobretudo, por reprovações na área da 25 
Matemática, e com queixas sobre deficiências trazidas do ensino médio. Vagas: 60 vagas por 26 
quadrimestre. Cada monitor acompanhará 10 alunos participantes do PADA e/ou PEAT 27 
indicados pela DEAT. Avaliação: a DEAT e o docente voluntário avaliarão o desenvolvimento 28 
do projeto quadrimestralmente e farão um relatório ao final de um ano com os resultados. 29 
Professor José Fernando complementou ser esta uma ação para dar suporte aos alunos veteranos 30 
com dificuldade. Para os ingressantes, há uma discussão em andamento entre os professores da 31 
Matemática com a finalidade de construir um curso de nivelamento, para ocorrer antes do início 32 
das aulas. 3) Dados da matrícula. Professor José Fernando informou que as matrículas para os 33 
BIs foram realizadas nos dias 30/01, 02 e 03/02. Passou a palavra ao Rail, o qual apresentou 34 
tabelas comparativas dos anos 2013, 2014 e 2015 sobre a situação das matrículas (vagas 35 
ofertadas, candidatos vagas, notas de corte, vagas preenchidas). A logística envolveu a Propladi, 36 
a Proap e a Prograd, num trabalho em equipe. Informou sobre o aumento da nota de corte. 37 
Professor José Fernando complementou sobre a divulgação das listas da USP e Unicamp, e 38 
acrescentou que a UFABC é uma das universidades federais que preenchem quase todas as 39 
vagas. Foi verificado de que escolas provêm os alunos cotistas, para melhor análise da nota de 40 
corte. Professor Annibal comentou que perdem-se alunos por causa da data do início das aulas. 41 
Professor José Fernando esclareceu que as datas dependem do MEC, e há um movimento junto a 42 
esse órgão, para divulgação do calendário em dezembro. Informes dos membros: 1) Professor 43 
Jabra informou que a UFABC tem representantes titulares e suplentes no CREA-SP. Perguntou 44 
sobre a situação de salas para 2015-2 para São Bernardo do Campo. Professor José Fernando 45 
respondeu que a servidora Renata Coelho fez estudo sobre a reforma de salas pela Prefeitura 46 
Universitária - PU. Há uma agenda de conversão de salas. O assunto será discutido com a 47 



   

3 

Reitoria, pois existem vários problemas. Há projeção de reforma de salas e auditórios. Quanto a 1 
demandas de salas grandes, está-se tentando acomodar todos em salas de 90 lugares. Professor 2 
Jabra comentou que as salas de São Bernardo do Campo são muito compridas e os alunos 3 
encontram dificuldade para ouvir. Professor José Fernando explicou que se trabalhou com a PU 4 
para salas horizontais, mas esta alegou que mudanças acarretariam perda de oito lugares por sala, 5 
e o conforto térmico não seria bom.  No entanto, continua-se a discussão. Professor Giorgio 6 
comentou que em São Bernardo do Campo nem todas as salas têm áudio. Professor José 7 
Fernando explicou que se está verificando com a PU e o Núcleo de Tecnologia da Informação - 8 
NTI para solucionar o problema. Professor Jabra sugeriu pensar de forma emergencial no 9 
sistema de matrículas na UFABC. Houve circulação de e-mails sobre comércio de vagas na 10 
Instituição. Sugeriu ofertar vinte vagas a mais, pois os alunos imploram por vagas. Professor 11 
José Fernando informou que o caso específico foi encaminhado à Comissão de Transgressões 12 
Disciplinares Discentes da Graduação, para análise. Solicitou ao NTI que verificasse a 13 
identificação de troca de vagas, pois é necessário um sistema temporário para identificação e 14 
adequação. Professor José Fernando informou que na próxima matrícula vai-se tentar coibir essa 15 
troca de vagas. 2) Professor Marcelo Reyes informou ter ocorrido problemas de comunicação 16 
sobre o programa de auxílio ao docente. A Pró-Reitoria de Pós-Graduação enviou uma lista de 17 
docentes alocados, para conhecimento. Os coordenadores não sabiam como lidar com o assunto. 18 
Professor José Fernando respondeu ter conversado com o professor Dalpian para concentrar esse 19 
assunto com a monitoria, a fim de atender os alunos de graduação. É preciso fazer ajustes. 20 
Professor Marcelo informou ter sido feito levantamento preliminar sobre número de créditos, 21 
havendo diferenças. Professor José Fernando irá verificar. Lembrou que a resolução prevê vinte 22 
por cento de ajuste. Ordem do dia: 1) Ata nº 010/2014 da X sessão ordinária, realizada em 04 23 
de dezembro de 2014. Não havendo comentários, o documento foi posto em votação e aprovado 24 
com quatro abstenções. Expediente. 1) Proposta de Resolução CG que estabelece as condições 25 
para solicitação de participação em colação de grau solene, solicitação de colação de grau 26 
antecipada e emissão de diplomas. Professor José Fernando concedeu a palavra à Renata Coelho. 27 
Esta informou que a resolução já passara pela CG e fora encaminhada ao ConsEPE. Este 28 
Conselho sugeriu que o assunto fosse aprovado somente pela CG. Apresentou a resolução, a qual 29 
prevê a colação antecipada, quando o aluno está apto e precisa colar grau com urgência, e a 30 
colação não está próxima. A proposta é realizar uma única colação durante o mês, mediante 31 
comprovação de necessidade. Informou também sobre o prazo de um ano, a partir da data da 32 
colação de grau, para a entrega do diploma. Poderá ser solicitado o certificado de conclusão, 33 
caso o aluno não possa esperar este prazo. Respondendo à pergunta do professor Luciano, 34 
Renata informou que o fluxo será o mesmo, só havendo alteração de data. A colação será 35 
realizada no final do mês, para todos, e apenas no mês em que não houver colação prevista no 36 
calendário. Foi solicitada a promoção da proposta para a Ordem do Dia. Após secundada, foi 37 
posta em votação, sendo aprovada por unanimidade. Na Ordem do Dia, não havendo 38 
comentários, a proposta foi aprovada por unanimidade. 2) Solicitação de criação de três 39 
disciplinas Livres do Bacharelado em Física. Professor Luciano informou que as disciplinas 40 
integram um planejamento para melhorar as disciplinas de Fenômenos. Cada uma faz parte de 41 
um tópico de Fenômenos: Mecânicos, Eletromagnéticos e Térmicos. Objetiva-se auxiliar alunos 42 
com dificuldade nessas disciplinas. Professor José Fernando esclareceu que a discussão sobre 43 
criação de disciplinas livres deve passar pela CG, pois os colegiados dos cursos criam as 44 
disciplinas livres, mas há o problema de se deslocar professores para ministrá-las. Questionou se 45 
deverão destinar professores doutores para estas disciplinas, ou se poderiam destinar alunos da 46 
pós-graduação. Professora Paula Tiba opinou que a criação de disciplinas livres é uma tentativa 47 
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ampla de eliminar a demanda reprimida. Professor Wesley complementou que, nas discussões 1 
sobre a revisão do BC&T, houve demanda de criar disciplinas de opção limitada nesta 2 
concepção. São necessários dados para o planejamento de disciplinas, a fim de poder traçar um 3 
planejamento de abertura de turmas; alocar professores de forma correta. Quanto à necessidade 4 
ou não de professor doutor, o proponente esclareceu que a ideia é de alguém que conheça 5 
profundamente a disciplina, e que o aluno obtenha boa formação em Fenômenos. O que se pode 6 
discutir no momento é quantas turmas estão sendo fechadas. Pretende-se preparar o aluno para 7 
que entenda ao máximo a disciplina. Professor Marcelo ratificou a opinião do professor Wesley 8 
sobre o levantamento de dados. Sugeriu acompanhar os alunos e, ao final de um ou dois 9 
quadrimestres dessa experiência, verificar a melhora do desempenho. Professora Paula Mello 10 
sugeriu ofertar de imediato as disciplinas, não só para os alunos que querem aumentar o CR. 11 
Professor Annibal recomendou criar disciplinas de recuperação para alunos de CR baixo. Propôs 12 
discutir o assunto futuramente. Professor José Fernando aconselhou incluir na discussão essa 13 
disciplina para o próximo quadrimestre. Solicitou rever as justificativas e incluir um projeto 14 
piloto. O assunto foi encaminhado para a ordem do dia da próxima sessão. 3) Proposta de 15 
resolução CG que substitui a Resolução ConsEPE nº 106, que regulamenta os procedimentos 16 
para concessão de auxílio financeiro para atividades didáticas extrassala aos professores das 17 
disciplinas de Graduação. Professor José Fernando passou a palavra ao Rail, o qual apresentou a 18 
resolução e destacou dois entraves: o primeiro é o transporte da UFABC para a atividade. A 19 
resolução propõe alteração, incluindo o transporte pago, deixando abertura para uso do sistema 20 
da UFABC. O segundo ponto é o prazo; vai-se tentar estipular um prazo razoável. Para 2015 21 
propõe-se redução de recurso para R$ 60.000,00, em vista da não utilização dos 120.000,00 22 
cedidos anteriormente. Luana explicou o passo a passo para o auxílio: sondagem, formalização, 23 
tramitação e prestação de contas. Professor Annibal informou que o problema de assinaturas é 24 
uma lei federal, complementada por uma estadual. Professor Giorgio perguntou se essa atividade 25 
deve constar no plano de aula. Rail respondeu que a resolução antiga prevê a menção no plano 26 
de aula. A nova prevê a citação, preferencialmente no plano de aula.  Professora Paula Mello 27 
sugeriu diminuir a burocracia e as dificuldades, a fim de agilizar os processos. Professor Annibal 28 
propôs, para melhor uso do dinheiro, no começo do quadrimestre fazer contato com docentes 29 
para verificar necessidade de utilização dessa verba para as atividades, com o objetivo de utilizar 30 
corretamente a verba prevista. Não havendo mais comentários, professor José Fernando sugeriu 31 
que o assunto fosse discutido nos colegiados de curso e nas plenárias, e que trouxessem 32 
sugestões. Recomendou também conversas com professores que já utilizaram essa atividade, a 33 
fim de melhorar a resolução. O assunto foi encaminhado para a Ordem do Dia da próxima 34 
sessão. Esgotados os assuntos da pauta, professor José Fernando encerrou a sessão às dezesseis 35 
horas e treze minutos, da qual eu, Edna Maria de Oliveira Loureiro, Assistente em 36 
Administração, lavrei esta ata, aprovada pelo Pró-Reitor de Graduação, professor José Fernando 37 
Queiruga Rey, e pelos demais presentes à sessão. 38 
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Pró-Reitor de Graduação 


