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Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e treze, no horário das catorze horas e cinquenta e 1 
dois minutos, na sala 312-2 do Bloco A da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Avenida dos 2 
Estados, 5001, Santo André, SP, realizou-se III sessão Extraordinária da Comissão de Graduação (CG), 3 
previamente convocada e presidida pelo Pró-Reitor de Graduação, Professor Derval dos Santos Rosa, 4 
com a presença dos seguintes membros: Arilson da Silva Favareto, Coordenador do curso de 5 
Bacharelado de Ciências e Humanidades (BC&H); Arnaldo Rodrigues dos Santos Junior, Diretor do 6 
Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Cicero Ribeiro de Lima, Coordenador do Curso de 7 
Engenharia Aeroespacial; Daniel Miranda Machado, Coordenador do curso de Bacharelado em 8 
Matemática;  Everaldo Carlos Venâncio, Coordenador do curso de Engenharia de Materiais; Fabiana 9 
Soares Santana, Coordenadora do curso de Bacharelado em Ciência da Computação; Gilberto 10 
Martins, Diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS);  Jabra 11 
Haber, Coordenador do curso de Engenharia de Gestão;  José Fernando Queiruga Rey, Coordenador 12 
do curso de Bacharelado de Ciências e Tecnologia (BCT); Julia Bertino Moreira, Representante do 13 
curso de Bacharelado em Relações Internacionais;  Luciano Soares da Cruz, Vice-Coordenador do 14 
curso de Bacharelado em Física;  Luiz Henrique Bonani do Nascimento, Coordenador do curso de 15 
Engenharia de Informação; Paula Ayako Tiba, Coordenadora do curso de Bacharelado em 16 
Neurociência; Ramón Vicente Garcia Fernandez, Coordenador Pró-Tempore do Bacharelado em 17 
Ciências Econômicas; Roberto Jacobe Rodrigues, Vice-Coordenador do curso de Engenharia de 18 
Instrumentação, Automação e Robótica; Valdecir Marvulle, Diretor do Centro de Matemática, 19 
Computação e Cognição (CMCC); Vani Xavier de Oliveira Junior, Coordenador do curso de 20 
Bacharelado em Química; Virgínia Cardia Cardoso, Coordenadora do curso de Bacharelado em 21 
Matemática. Ausentes: Daniel Pansarelli, Coordenador do curso de Licenciatura em Filosofia; Emery 22 
Cleiton Cabral Correia Lins, Coordenador do curso de Engenharia Biomédica; Luis Fernando B. Martin, 23 
Coordenador do curso de Bacharelado em Filosofia; Marcelo Zanotello, Coordenador do curso de 24 
Licenciatura em Física; Paulo de Ávila Junior, Coordenador Interino do curso de Licenciatura em 25 
Química; Rosana Louro Ferreira e Silva, Coordenadora do curso de Licenciatura em Ciências 26 
Biológicas; Sandra Irene Momm Schult, Coordenadora do curso de Bacharelado em Planejamento 27 
Territorial; Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Junior, Coordenador do curso de Bacharelado em Políticas 28 
Públicas. Ausência Justificada: Sandra Irene Momm Schult, Coordenadora do curso de Bacharelado 29 
em Planejamento Territorial. Não votantes: Leandro Chemalle. Apoio Administrativo: Marcelo 30 
Sartori Ferreira e Maria Aparecida O. Ferreira, secretários executivos da Pró-Reitoria de Graduação. 31 
Havendo quórum legal, professor Derval dos Santos Rosa cumprimentou a todos e abriu a sessão às 32 
catorze horas e cinquenta e dois minutos. Leandro Chemalle fez o seguinte informe: eleições das 33 
plenárias dos cursos: estão ocorrendo diferentes entendimentos em cada coordenação de curso que 34 
está convocando eleições para as plenárias, principalmente no que diz respeito à inscrição para 35 
servidores técnico-administrativos e estudantes. No BCT e no BC&H o edital abre a possibilidade de 36 
não haver suplente, mas no CCNH é obrigatório. O problema seria na interpretação. São diferentes 37 
interpretações em cada coordenação de curso. Professor Derval questionou se houve uma 38 
preocupação de haver representatividade em relação aos TAE’s. Fernando Protetti fez o seguinte 39 
esclarecimento: ele faz parte de duas coordenações de curso. Há dois anos as inscrições para as 40 
plenárias eram nominais. O que está acontecendo é uma múltipla interpretação da resolução e, ao 41 
mesmo tempo, da forma como está sendo colocado, acaba quebrando a participação dos TA’s, sendo 42 
que eles têm muito a contribuir nas coordenações. Professor Daniel Miranda informou que a 43 
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Resolução nº 47 prevê que haja representação dos TA’s nas coordenações dos BI’s, e nos cursos 1 
haverá suplente.  Professor Derval lembrou que nesse edital as coordenações de cursos específicos 2 
têm autonomia para tratar a política que tem sido adotada. A Pró-Reitoria trabalhou conjuntamente 3 
com o BCT e o BC&H para lançar um edital uniforme, mas reforça a liberdade das coordenações de 4 
curso. Pauta única: Alterações em disciplinas. Professor Derval informou que esta reunião foi pautada 5 
devido à Resolução ConsEPE nº 139, que diz que anualmente será feita uma CG extraordinária para 6 
avaliação de propostas para alteração, criação ou exclusão de disciplinas. Lembrou que esta é a 7 
primeira vez que fazem esta reunião para implantar uma metodologia. Algumas questões ainda estão 8 
para ser definidas, por exemplo, se essas alterações serão encaminhadas ou não para aprovação pelo 9 
ConsEPE, e como vão estar acrescidas nos projetos pedagógicos. Abrindo a ordem do dia, passou a 10 
palavra ao professor Daniel Miranda, que apresentou as alterações associadas às disciplinas do 11 
Bacharelado em Matemática, conforme anexo. Professor Arnaldo fez uma sugestão em relação às 12 
alterações propostas pelo professor Daniel. Chamou-lhe a atenção sobre o número elevado de 13 
bibliografias. Professor Derval destacou que uma das maiores dificuldades, quando foi feito o 14 
catálogo, não era somente a questão das ementas. Houve muitas disciplinas com muitas bibliografias 15 
e alterações propostas e foi preciso reduzi-las. Prefere que se traga para este espaço e haja um 16 
compromisso. Em relação a mudanças de bibliografia, há um consenso de que este não é um grande 17 
tema e que não deve ser motivo para alteração de sigla da disciplina. Mas deve haver um registro 18 
desta mudança para se ter a validade nas alterações dos projetos pedagógicos. Professor Gilberto 19 
sugeriu que se começasse a criar um modo de jurisprudência no sentido de, ao invés de apresentar 20 
cada uma das alterações propostas, se trabalhasse com destaques. Professor Derval declarou que 21 
esta proposta de metodologia será acatada e a Pró-Reitoria vai procurar implementá-la. Pediu que 22 
ficasse registrado em ata que há concordância da mesa em relação à proposta de metodologia feita 23 
pelo professor Gilberto. Professor Daniel Miranda manifestou que processos de avaliação de curso e 24 
sua relação com a biblioteca são extremamente complicados. Depende muito do avaliador. Do ponto 25 
de vista da biblioteca, possuir certa margem de livros a mais é positivo, porque muitos livros não são 26 
encontrados no mercado. Para todos os reconhecimentos de curso, a biblioteca gera um catálogo dos 27 
livros que estão no projeto pedagógico, com o número de títulos que estão lá. Com isto o 28 
coordenador de curso pode argumentar de maneira muito mais forte. Outra coisa complicada, 29 
principalmente para a área de humanas, é que não é para todas as áreas que a importância do 30 
número de títulos é igual. Professor Derval disse que é importante ressaltar, primeiramente, que há 31 
uma divergência no entendimento dos avaliadores. A posição que o Pró-Reitor de Graduação recebeu 32 
da biblioteca, recentemente, é de que os cursos de graduação estariam comprando muitos livros, e 33 
que a taxa de utilização desses livros era muito pequena. Havia uma preocupação muito grande em 34 
relação à questão orçamentária. O gasto da universidade não é grande, sendo por volta de 600 mil 35 
reais por ano em livros, para 26 cursos de graduação. Há um acervo significativo. Professor Daniel 36 
Miranda disse que houve uma confusão entre número de livros na bibliografia e compra de livros. É 37 
um problema mais complicado. Comprar o que o MEC pede é desperdício de dinheiro público. O 38 
problema não é variedade e sim comprar o mesmo livro, 400 exemplares, e a maioria ficar parada na 39 
biblioteca. Fernando Protetti disse que talvez esse critério de análise do MEC possa ser questionado, 40 
mas é esse que tem sido utilizado. A qualidade de uma biblioteca perpassa pela questão da 41 
diversidade de títulos. Sugeriu adotar o mínimo que o MEC exige, resguardando a questão da 42 
qualidade, e pensar numa forma de adquirir mais títulos. Professor Derval colocou em votação a 43 
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proposta de alteração de T-P-I da disciplina de Cálculo Numérico, feita pelo professor Daniel Miranda, 1 
de 3-1-4 para 4-0-4, colocando esta como proposta 1. Como proposta 2, o destaque de manter o T-P-I 2 
em 3-1-4. Foi aprovada a proposta 1. Em seguida colocou em votação o documento sobre as 3 
alterações associadas ao Bacharelado em Matemática. Foram aprovadas as alterações. Pediu aos 4 
conselheiros, atendendo ao pedido do professor Vani, com a concordância do professor Ramón, que 5 
passasse à apresentação do item 3 da Ordem do Dia: “Alterações associadas ao Bacharelado em 6 
Ciências Econômicas”. Passou a palavra ao professor Ramón, que fez a apresentação, conforme 7 
anexo. Professora Denise alertou que FUV é disciplina obrigatória para o BCT e Álgebra Linear é 8 
obrigatória para todas as Engenharias. É preciso reunir-se para compartilhar as decisões. Professor 9 
Daniel Miranda pediu para que fossem adotadas as bibliografias que foram enviadas pelos 10 
coordenadores de disciplinas ao coordenador do BCT, professor José Fernando. Alegou que as 11 
bibliografias de FUV e FVV, como propostas pelo BCE, não podem ser aprovadas por terem 12 
implicitamente livros de Matemática para Economistas, que não serão utilizados para a Engenharia e 13 
outros cursos. Perguntou ao professor Ramón se este concorda que sejam retiradas da pauta estas 14 
disciplinas. Professor Ramón respondeu que, em relação a estas disciplinas, não há problema em 15 
manter o que estava anteriormente. Professor Daniel Miranda ressaltou que alterações bibliográficas 16 
que atinjam um único curso podem ser feitas apenas como um relato, a partir da aprovação da ata na 17 
plenária do seu curso. É importante que a relatoria deixe claro quais disciplinas pertencem a cada 18 
curso. Professor José Fernando opinou que se deve estabelecer o fluxo de quem pode pedir 19 
alteração, pois não deve aparecer no título da reunião “alterações associadas ao curso específico” e, 20 
no pacote de disciplinas, aparecer alterações das obrigatórias do BI. Se não estabelecer 21 
responsabilidades, corre-se o risco de aprovar ementas, alterações de ementas e bibliografias que 22 
não são de autonomia e responsabilidade do proponente. Professor Derval esclareceu que as 23 
disciplinas serão todas colocadas para ser discutidas. O que for de curso específico, estes cursos 24 
trazem como sugestão. O que for dos BI’s, todos os docentes que ministrarem e todas as 25 
coordenações sugerem para as coordenações dos BI’s, e estas trazem para a reunião. Professor José 26 
Fernando informou que as disciplinas obrigatórias dos BI’s são de todos os cursos, estão nos projetos 27 
pedagógicos, mas são de responsabilidade das coordenações. As disciplinas do BCT não possuem 28 
livros na biblioteca de São Bernardo. Quem compra os livros são os cursos específicos. Professor 29 
Gilberto propôs retirar as disciplinas obrigatórias do BCT dessa discussão e que o professor José 30 
Fernando apresente a proposta de alterações. É preciso trazer as disciplinas que são obrigatórias do 31 
seu curso, ainda que elas sejam obrigatórias de outro curso também. Quem não puder participar 32 
deverá justificar e dizer que não tem destaques. Professor Derval perguntou ao professor Ramón se 33 
poderiam ser retiradas de sua proposta as alterações das disciplinas do BCT, o qual concordou. 34 
Colocou em votação o item 3 da Ordem do Dia: Alterações associadas ao Bacharelado em Ciências 35 
Econômicas, o qual foi aprovado por unanimidade, excluídas as disciplinas do BCT. Em seguida passou 36 
ao item 2 da Ordem do Dia: “Alterações associadas ao Bacharelado em Química”, passando a palavra 37 
ao professor Vani, que fez sua apresentação, conforme anexo. Professora Denise perguntou ao 38 
professor Vani se ele iria colocar recomendação para as disciplinas apresentadas. Informou que há 39 
uma campanha em relação à seriedade das recomendações. Os alunos reclamam muito que não 40 
existe recomendação, quando deveria haver, ou existem recomendações que não deveriam constar. 41 
Professor Vani respondeu que não tem recomendação para Química Analítica Clássica I e para 42 
Química Analítica Instrumental. Para Química Analítica Clássica II recomendou a Química Analítica 43 
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Clássica I. Professor Derval colocou em votação as alterações sugeridas, bem como os destaques em 1 
relação às recomendações. Aprovado. Passou em seguida ao item 4:  “Alterações associadas ao 2 
Bacharelado em Relações Internacionais”, passando a palavra à professora Júlia. Professora Júlia falou 3 
sobre as bibliografias para as disciplinas do curso de Bacharelado em Relações Internacionais. Foi 4 
feito um levantamento da bibliografia de todas as disciplinas, algumas incluem disciplinas do 5 
Bacharelado em Ciências Econômicas, e foi constatado que a maioria dos livros estava esgotada pelas 6 
editoras. Para que houvesse o processo de aquisição dos livros foi solicitado que se resolvesse esta 7 
questão. Foi possível propor a alteração do idioma dos livros, tendo sido encontrados livros em Inglês, 8 
para substituição daqueles originalmente em Português, e também a versão em Inglês para substituir 9 
aqueles originalmente em Português. Propôs para a CG a alteração do idioma de alguns livros. 10 
Informou que foi solicitado aos professores que fizessem proposta de substituição dos livros que de 11 
fato não poderiam ser adquiridos. Não foi possível que todos os professores fizessem a proposta em 12 
tempo de ser incluída na pauta desta reunião. Em respeito à Resolução nº 139 do ConsEPE, propôs 13 
que fosse feita outra reunião para inclusão das novas propostas de substituição dos livros, tendo em 14 
vista que é preciso pedir também que o projeto pedagógico seja inserido no e-MEC até agosto. 15 
Professor Derval sugeriu que o item fosse retirado da pauta e incluído, inicialmente, no Expediente da 16 
próxima CG, com o compromisso de que passe para a Ordem do Dia. Nesse período, a coordenação 17 
do curso faria a inclusão das necessidades levantadas pela professora Júlia. Haveria então um único 18 
documento aprovado. Professor Gilberto salientou que é importante manter o compromisso. A 19 
proposta do curso de Ciências Econômicas já foi aprovada e atendida a demanda. É importante 20 
estabelecer uma forma de apresentação dessa proposta. Sugeriu que se apresente como está hoje e 21 
como ficará depois. Fernando Protetti sugeriu que no catálogo de graduação fosse incluído o item 22 
que tivesse a descrição da disciplina, que seria de qual curso e qual categoria para cada curso, o que 23 
facilitaria para o professor verificar. Professora Denise informou que há uma equipe trabalhando há 24 
dois anos no cadastro de todas as disciplinas, sendo que todas já estão no sistema. Será preciso fazer 25 
a reformulação das siglas e falta ainda colocar as bibliografias. A partir da aprovação do catálogo 26 
2012, há um projeto conjunto com o NTI para inserir todas as bibliografias no padrão da ABNT, que 27 
foram editadas pela equipe da biblioteca. É um trabalho de parceria com vários setores. A ideia é que, 28 
no futuro, ao teclar a sigla da disciplina, apareçam todas as informações referentes a esta disciplina. A 29 
informação solicitada pelo Fernando já existe numa planilha. Enquanto o sistema não surge, poderia 30 
ser disponibilizada na página eletrônica da UFABC. Professor Derval informou que a planilha será 31 
disponibilizada, pedindo a compreensão dos coordenadores, caso haja eventualmente algum 32 
equívoco, pois ela é feita manualmente, havendo um trabalho exaustivo de vários servidores. 33 
Professor Daniel Miranda solicitou que as propostas de bibliografias fossem feitas pelo menos 34 
próximas do padrão. A biblioteca poderia auxiliar no trabalho de conferência. Professor Derval 35 
estabeleceu o prazo para submeter as alterações das disciplinas do curso de Bacharelado em 36 
Relações Internacionais à Comissão de Graduação, na reunião de 06 de junho. Pediu a colaboração 37 
dos conselheiros em relação ao entendimento de que todas as alterações feitas não precisariam ir 38 
para o ConsEPE, baseado no disposto no Artigo 4º, parágrafo 8º, da Resolução nº 139: “A análise e 39 
deliberação sobre a criação, extinção e alterações de disciplinas de todos os cursos deverá ser 40 
realizada anualmente em reunião extraordinária da Comissão de Graduação, convocada pelo seu 41 
presidente no primeiro quadrimestre letivo do ano”. Neste caso seria levado para a Reitoria o 42 
consenso do entendimento do referido artigo, para aprovação ad referendum. Professor Daniel 43 
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Miranda ressaltou que a referida Resolução delega as alterações de disciplinas à Comissão de 1 
Graduação, desde que não envolvam mudança de projeto pedagógico e carga horária. Professor 2 
Gilberto lembrou que quando um conselho faz uma deliberação é preciso publicar uma resolução. 3 
Professor Derval concordou que seja publicada uma resolução da CG em relação às alterações 4 
realizadas, a qual ficaria como um aditivo dos projetos pedagógicos. Professora Denise fez uma 5 
observação em relação ao parágrafo 1º do Art. 4º da Resolução nº 139: “Alteração de disciplinas que 6 
pertençam a natureza obrigatória ou de opção limitada de um único curso específico serão 7 
apreciadas somente pelas instâncias Plenária/Coordenação do Curso e Conselho de Centro”. No caso 8 
do curso de Bacharelado em Relações Internacionais, se for constatado que as disciplinas em questão 9 
pertencem somente ao referido curso, basta ter a aprovação do ConCECS. Professor Derval alertou 10 
que, no caso de a aprovação ser feita pelo conselho de Centro, deverá ser informada à Comissão de 11 
Graduação para homologação das informações. Acordou-se também que as alterações aprovadas 12 
nesta reunião já sejam incorporadas no Catálogo de Disciplinas 2012, a ser apreciado pela CG. 13 
Agradecendo a presença de todos deu por encerrada a reunião às dezesseis horas e quarenta e 14 
quatro minutos. Esta ata é complementada por cinco anexos, onde estão registradas as alterações de 15 
disciplinas do BCT (conforme CIs enviadas pelo coordenador do curso, em acordo com os 16 
coordenadores de disciplinas); BM, BQ e BCE (conforme discutido nesta reunião) e BCB (alterações 17 
nas recomendações de disciplinas específicas, a pedido da coordenação do curso). Do que para 18 
constar, nós, Edna Maria de Oliveira Loureiro, Assistente em Administração e Marcelo Sartori 19 
Ferreira, secretário executivo, lavramos e assinamos a presente ata aprovada pelo Pró-Reitor de 20 
Graduação, professor Derval dos Santos Rosa, e pelos demais presentes à sessão. 21 
 22 
 23 
 24 
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Edna Maria de Oliveira Loureiro     Marcelo Sartori Ferreira  26 
Assistente em Administração     Secretário Executivo   27 

       28 

 29 
 30 
 31 
 32 

Derval dos Santos Rosa 33 
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