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Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e onze, no horário das quatorze 1 

horas, no auditório 211-0 no segundo andar do Bloco A da Universidade Federal do ABC 2 

(UFABC), sita à Avenida dos Estados, 5001, Santo André, SP, realizou-se a VIII sessão 3 

extraordinária da Comissão de Graduação (CG), previamente convocada e presidida pelo Pró-4 

Reitor de Graduação, Derval dos Santos Rosa, com a presença dos seguintes membros: Ahda 5 

Pionkoski Grillo Pavani, Coordenadora do curso de Engenharia de Energia; Arilson da Silva 6 

Favareto, Coordenador do Bacharelado de Ciências e Humanidades (BC&H); Arnaldo 7 

Rodrigues dos Santos Junior, Diretor do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); 8 

Charles Morphy Dias dos Santos, Coordenador do curso de Bacharelado em Ciências 9 

Biológicas; Dácio Roberto Matheus, Coordenador do curso de Engenharia Ambiental e 10 

Urbana; Daniel Miranda Machado, Coordenador do curso de Bacharelado em Matemática; 11 

Daniel Pansarelli, Coordenador do curso de Bacharelado em Filosofia; Denise Consonni, 12 

Assessora Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação; Edson Pinheiro Pimentel, Vice diretor do 13 

Centro de matemática, Computação e Cognição (CMCC); Eduardo Peres Novais de Sá, 14 

Coordenador do curso de Bacharelado em Física; Eliane Cristina da Silva Nascimento, vice-15 

representante técnico-administrativo; Emery Cleiton Cabral Correia Lins, Coordenador do 16 

curso de Engenharia Biomédica; Everaldo Carlos Venâncio, Coordenador do curso de 17 

Engenharia de Materiais; Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques, Vice-coordenador do 18 

curso de Bacharelado em Ciências Econômicas, José Fernando Queiruga Rey, Coordenador do 19 

curso de Bacharelado de Ciências e Tecnologia (BC&T); José Henrique Souza, Coordenador 20 

do curso de Bacharelado em Ciências Econômicas, Juliano Marques Nunes, representante 21 

discente; Marcelo Modesto da Silva, vice-diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e 22 

Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Marcelo Zanotello, Coordenador do curso de 23 

Licenciatura em Física; Patrícia Del Nero Velasco, Coordenadora do curso de Licenciatura em 24 

Filosofia; Paulo de Ávila Junior, Vice-coordenador do curso de Licenciatura em Química; 25 

Peter Claessens, Coordenador do curso de Bacharelado em Neurociência; Renata Ayres 26 

Rocha, Vice-coordenadora do curso de Engenharia de Materiais; Ricardo Suyama, Vice-27 

Coordenador do curso de Engenharia de Informação; Roberto Luiz da Cunha Barroso Ramos, 28 

Vice-coordenador do curso de Engenharia Aeroespacial; Ronei Miotto, Vice-Diretor do 29 

Centro de Ciências Naturais e Humanas; Ruth Ferreira Santos Galduroz, Vice-coordenador do 30 

curso de Licenciatura em Matemática; Vani Xavier de Oliveira Junior, Coordenador do curso 31 

de Bacharelado em Química; Virginia Cardia Cardoso, Coordenadora do curso de Licenciatura 32 

em Matemática; Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Junior, Coordenador do curso de 33 

Bacharelado em Políticas Públicas. Ausências justificadas: Fabiana Santana Soares, 34 

Coordenadora do curso de Bacharelado em Ciência da Computação; Jussara das Graças 35 

Delfino, representante técnico-administrativo; Rodrigo Martins Santiago da Silva, 36 

representante discente. Não votantes: professor Carlos Eduardo Capovilla, representando o 37 

curso de Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica; Rail Ribeiro Filho, 38 

administrador da Divisão Administrativa da Prograd. Apoio Administrativo: Marcia Soares, 39 

M. Aparecida O. Ferreira e Tânia Vasconcelos Teruel, secretárias executivas da Pró-Reitoria 40 

de Graduação. Havendo quórum, professor Derval cumprimentou os presentes e deu boas- 41 

vindas aos coordenadores que estão participando da Comissão de Graduação pela primeira 42 

vez. Abriu a sessão com os seguintes Informes: 1) Informou a respeito da Comunicação 43 
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Interna encaminhada pela Secretaria Geral à Pró-Reitoria de Graduação, solicitando a eleição 44 

de representante dos coordenadores de curso de graduação para o Conselho de Ensino, 45 

Pesquisa e Extensão (ConsEPE). Ressaltou que essa eleição se faz necessária devido à 46 

alteração da composição do ConsEPE, prevista no Estatuto da UFABC. Procedeu à leitura da 47 

CI e, em seguida, comentou a respeito do encaminhamento que a Pró-Reitoria de Pós-48 

Graduação deu à solicitação. Passou a palavra ao professor Gilberto, que sugeriu definir 49 

horário limite para que as pessoas apresentem suas candidaturas. Professor Daniel Miranda 50 

sugeriu que não houvesse chapa, e sim que os dois mais votados fossem eleitos titular e 51 

suplente, respectivamente, e, no caso de empate, que se elegesse quem possui mais tempo de 52 

magistério na UFABC. As sugestões foram acatadas. Professor Derval concluiu o informe 53 

dizendo que os candidatos deverão ser coordenadores titulares. 2) Professora Gabriela 54 

Marinho apresentou a proposta de constituição da editora da UFABC. Explicou que, para 55 

montar a proposta, fez algumas visitas técnicas e contatos com editoras de outras 56 

universidades federais. Após receber o apoio da Reitoria, montou o processo que começou a 57 

tramitar na Universidade no final de janeiro de 2011, e já passou por várias instâncias, 58 

inclusive pelas Pró-Reitorias de Extensão e de Pesquisa. O processo obteve parecer jurídico, e 59 

uma nota técnica da Auditoria propõe que seja avaliado por mais dois setores: a Propladi e a 60 

Proad. Atualmente, o processo encontra-se na Proad para a decisão acerca da personalidade 61 

jurídica da editora. Professora Gabriela propôs dar encaminhamento, a partir dessa CG, na 62 

constituição da editora, com todo seu arcabouço jurídico e institucional e, paralelamente, 63 

concentrar esforços no material didático, dadas as exigências e necessidades da Universidade, 64 

promovendo um esforço para levantar quem são os professores com material em curso, ou 65 

razoavelmente desenvolvido. Disse que, num primeiro momento, é possível implementar o 66 

material didático desvinculado da editora, mas que, uma vez constituída, a editora irá 67 

incorporar essas  iniciativas em sua estrutura. Por fim, convidou os docentes interessados na 68 

produção de material didático a assumirem esse compromisso, para que a editora possa, de 69 

algum modo, apoiar essas iniciativas, até que sua estrutura jurídica esteja constituída. 70 

Professor Ronei sugeriu contatar a coordenação da UAB, que também está desenvolvendo 71 

material didático por meio impresso. Disse acreditar que os livros com o ISBN possam ser 72 

posteriormente editados fora da UAB, pois muitos deles poderiam ser usados nos cursos da 73 

UFABC. A respeito do questionamento do professor Emery sobre o espaço físico a ser 74 

disponibilizado para a editora, professora Gabriela respondeu haver uma previsão inicial de 75 

utilizar um espaço administrativo no câmpus São Bernardo do Campo, e que a solução para 76 

otimizar espaços é a impressão por demanda. Professora Gabriela encerrou seu informe 77 

dizendo que, assim que o jurídico e as demais pró-reitorias liberarem as informações 78 

pendentes, a discussão será encaminhada ao ConsUni, e que pretende abri-la para a 79 

comunidade por meio de encontros com cada Centro e com a CPG, bem como abrir, tão logo 80 

haja a decisão do jurídico, uma consulta para formar uma comissão de implantação da editora, 81 

com a representatividade de todos os setores. 3) Professor Dácio apresentou a proposta de 82 

Resolução ConsUni que pretende regulamentar o trabalho esporádico de docentes em regime 83 

de dedicação exclusiva. Explicou que a motivação principal da Reitoria em constituir o grupo 84 

de trabalho foi a criação da comissão permanente de convênios overhead, aprovada pelo 85 

ConsUni, que discute as interações da Universidade com o meio produtivo, a partir da 86 
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legislação de inovação tecnológica, a qual permite e incentiva tal atuação. Explicou que houve 87 

a necessidade de se rever a Resolução nº 04 do ConsUni – que versa a respeito dos trabalhos 88 

esporádicos – pela insuficiência de transparência e para que a atuação da comunidade 89 

científica se configure como um ganho às atividades de ensino, pesquisa e extensão do 90 

docente, e não como um trabalho extra. Ressaltou que ainda é possível incorporar alguma 91 

contribuição à Resolução, posto que o estudo ainda não foi encerrado. A respeito do Art. 2º, 92 

que especifica quais são as atividades esporádicas (I. difusão de idéias e conhecimentos; II. 93 

regência concomitante de funções docentes; III. atividades de assessoria e prestação de 94 

serviços especializados; e IV. atividades decorrentes de convênios), destacou que: as 95 

atividades foram tipificadas para melhor entendimento e encaminhamentos administrativos a 96 

fim de se autorizar ou não o seu exercício; está prevista na Resolução a participação em 97 

bancas com o recebimento da ajuda de custo; há a possibilidade do docente da UFABC 98 

ministrar aulas de pós-graduação em outras universidades, podendo ou não receber 99 

remuneração por isso; em caso de instituições privadas, que por questões trabalhistas não 100 

podem admitir o exercício de uma atividade sem a remuneração, a Resolução apresenta a 101 

possibilidade de isso acontecer num prazo máximo de três anos a contar da data de ingresso do 102 

docente na UFABC, desde que seja para concluir trabalhos em andamento, mediante a 103 

aprovação do diretor do Centro; a assessoria e a prestação de serviço especializado se justifica 104 

pela sua comprovada inexistência no mercado; 4) professor Derval informou que os discentes 105 

devem proceder às solicitações de ficha individual, histórico escolar ou de seus coeficientes na 106 

Secretaria Acadêmica; já o docente ou coordenador que queira proceder a essas solicitações 107 

deverá encaminhar o pedido por e-mail à chefe da Divisão Acadêmica, que no momento é a 108 

servidora Maria Cristina Zomignan. Explicou que o NTI está trabalhando para que, no portal 109 

do docente, exista um acesso à ficha individual do aluno. Acrescentou que a Divisão de 110 

Assuntos Educacionais poderá apenas orientar o discente em relação à interpretação das 111 

informações dos projetos pedagógicos. Ordem do Dia: Regimento Interno da Comissão de 112 

Graduação e Calendário das reuniões ordinárias. Professora Denise fez um breve retrospecto a 113 

respeito da proposta de resolução. A seguir, foram sugeridas as seguintes alterações: 1) incluir, 114 

no Art. 7º, que a pauta será constituída por itens encaminhados pelo Presidente ou por pelo 115 

menos dois membros titulares da Comissão nos prazos determinados; 2) alterar para setenta e 116 

duas horas o prazo para encaminhamento da pauta e dos respectivos documentos das reuniões 117 

ordinárias. Para que os demais prazos não ficassem incompatíveis, foram alterados 118 

proporcionalmente. A proposta foi aprovada com as alterações sugeridas, com uma abstenção. 119 

Proposta de Resolução que estabelece normas e procedimentos para o fluxo dos Projetos 120 

Pedagógicos dos cursos de Graduação da UFABC, antes da deliberação dos órgãos 121 

competentes. A servidora Eliane relembrou que o objetivo dessa proposta é dar a todos os 122 

projetos pedagógicos da UFABC o mesmo tratamento. Em discussão, foram elencadas 123 

sugestões dentre as quais se destacam: 1) que os projetos pedagógicos não contenham as 124 

informações relativas à carga horária, ementa e TPI, mas, sim, façam referência a um 125 

ementário comum; 2) que o Art. 1º passe a ter a seguinte redação: “fixar documentações e 126 

orientações necessárias para o processo de elaboração e alterações nos projetos pedagógicos e 127 

currículos dos cursos novos e existentes, para procedimentos necessários à sua aprovação nos 128 

órgãos deliberativos.”; 3) que o Art. 2º, inciso II, seja alterado para: “projeto pedagógico de 129 
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curso que contenha as informações constantes no modelo a ser fornecido pela Divisão de 130 

Assuntos Educacionais”; 4) alterar o Art. 2º, ou toda a Resolução, a fim de contemplar os 131 

bacharelados interdisciplinares. Não havendo mais comentários, acordou-se que o assunto será 132 

deliberado na Ordem do Dia da próxima reunião ordinária. Após a conclusão dos itens da 133 

Ordem do Dia, houve um intervalo de dez minutos para que os coordenadores conversassem a 134 

respeito da representação no ConsEPE. Em seguida, os docentes Daniel Miranda, Vani Xavier 135 

de Oliveira Junior e Everaldo Carlos Venâncio se candidataram para a representação. Foram 136 

eleitos por voto aberto os docentes Daniel Miranda, que recebeu dez votos, tornando-se, 137 

assim, o representante titular; e Vani Xavier, que recebeu quatro votos, tornando-se seu 138 

suplente. O docente Everaldo Venâncio recebeu três votos. Expediente. Edital de ingresso do 139 

SiSU 2012. Rail informou que, há exatamente uma semana, o MEC publicou o edital de 140 

convocação para adesão ao SiSU, sendo que o primeiro passo da UFABC é a confecção do 141 

edital de ingresso. Ressaltou que o prazo para inserir as políticas afirmativas é dia dez de 142 

outubro, e dia onze de novembro para inserir cursos e vagas. Passou a elencar algumas 143 

observações acerca do Edital: no item 1 (das normas gerais) a Universidade manifesta sua 144 

intenção de participar do ingresso do SiSU; no item 2, apresenta-se o total de vagas para cada 145 

curso. Atualmente, a Universidade tem a disponibilidade de mil setecentos e sessenta vagas, 146 

divididas entre os períodos matutino e noturno. Em relação ao último edital, houve o 147 

acréscimo de sessenta vagas para o câmpus São Bernardo, devido ao Bacharelado em 148 

Neurociência. As engenharias estão com mil vagas; os bacharelados, com quinhentas e 149 

cinquenta; e as licenciaturas com duzentas e dez vagas. A grande mudança em relação ao 150 

último edital é a inserção do item que prevê a sobra de vagas em qualquer modalidade de 151 

concorrência após as chamadas previstas no SiSU, onde a UFABC tem autonomia para 152 

manifestar em edital próprio os critérios que adotará para preenchê-las. Em relação aos 153 

cotistas, serão reservadas 50% das vagas. No que diz respeito às notas de classificação, 154 

propõe-se que, das cinco notas para cada área do conhecimento avaliada pelo Enem, seja 155 

considerada a média simples, sendo que a nota mínima para efeito de classificação será de 156 

trezentos pontos para cada área do conhecimento. Abriu-se para discussão. Em relação ao item 157 

4.2 do Edital, o qual menciona que a nota final será a média aritmética simples das cinco 158 

notas, professor Daniel Miranda manifestou sua discordância e propôs haver a ponderação de 159 

notas de modo diferente para o ingresso no BC&T e no BC&H, ou seja, que as provas de 160 

Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias tivessem peso dois 161 

para o BC&T. Por outro lado, professora Rosana discordou com a existência de pesos 162 

diferentes entre as cinco áreas, tendo em vista tratar-se do ingresso nos bacharelados 163 

interdisciplinares. Vários membros demonstraram preocupações em relação ao item 2.4, que 164 

cita a distribuição de vagas dos cursos pós-bacharelado interdisciplinar no câmpus Santo 165 

André, uma vez que os alunos que cursam BC&T no câmpus São Bernardo do Campo não 166 

terão acesso a esses cursos no câmpus de ingresso, e que, portanto, para cursarem uma 167 

formação específica deverão tentar uma vaga no câmpus Santo André. Alertaram que, sem o 168 

oferecimento de cursos pós-BC&T no câmpus São Bernardo do Campo, os alunos não vão 169 

conseguir se formar, e que, se a distribuição de vagas for mantida, conforme consta no Edital, 170 

a UFABC estará cometendo os mesmos erros do passado. Em relação a esse item, professora 171 

Rosana sugeriu que fossem oferecidas, no Edital de 2012, mil e quinhentas vagas do BC&T no 172 
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câmpus Santo André, e sessenta vagas do BC&T no câmpus São Bernardo e que, a partir do 173 

momento que, por exemplo, uma Engenharia puder oferecer cem vagas em São Bernardo do 174 

Campo, passa-se a oferecer cento e sessenta vagas naquele câmpus. Professor Arilson 175 

perguntou se seria possível deixar a discussão do número de vagas para a próxima reunião, 176 

pois no próximo ConsUni serão discutidos assuntos que irão repercutir sobre esses números, 177 

como por exemplo, a transferência de engenharias do câmpus Santo André para São Bernardo 178 

do Campo. Explicou que foi constituído o Grupo de Trabalho São Bernardo do Campo em 179 

julho desse ano e que os trabalhos duraram dois meses. Faziam parte desse GT os pró-reitores, 180 

diretores de Centro, além da coordenação do câmpus São Bernardo do Campo. A preocupação 181 

da Reitoria ao constituir esse grupo era a de aumentar as opções dos alunos vinculados ao 182 

BC&T de São Bernardo do Campo, devido à oferta de duzentas vagas no BC&T, sem a 183 

vinculação dos cursos específicos pós-BC&T. Informou existir a possibilidade de duas ou três 184 

engenharias migrarem para São Bernardo a partir do próximo ano, mas ainda assim, essa não é 185 

a situação ideal, apesar de já atrair uma diferença positiva em relação à situação atual. 186 

Ressaltou haver algumas pendências relacionadas a laboratórios didáticos e uma série de 187 

detalhes que ainda estão se definindo. Por esses motivos, sugeriu que as questões específicas 188 

aos números das vagas e dos cursos fossem discutidas na próxima reunião, pois essas 189 

negociações ainda estão em andamento. Professor Gilberto acrescentou que, com a abertura 190 

dos novos cursos em São Bernardo do Campo, haverá uma oportunidade de otimizar uma série 191 

de recursos da Universidade, além de potencializar a interdisciplinaridade e evitar problemas 192 

de transporte. Propôs que os cursos fossem oferecidos em São Bernardo do Campo nos turnos 193 

vespertino e noturno (a confirmar). A respeito de cotas raciais, professor Daniel Miranda 194 

sugeriu discutir sua manutenção no Edital. Professor Dácio manifestou sua opinião de que as 195 

cotas raciais fossem mantidas, mas acredita que a Universidade deva ter clareza sobre essa 196 

opção. Sugeriu que a Comissão de Graduação propusesse uma discussão desencadeada pela 197 

Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas (ProAP) sobre a questão. Rail 198 

informou que, em conversa informal com o Pró-Reitor de Políticas Afirmativas, foi sugerido 199 

manter as cotas. Informou, ainda, que no início do próximo ano, a ProAP pretende abrir uma 200 

grande discussão sobre o assunto. Professor Ronei acrescentou que discussões sobre cotas 201 

nunca foram pautadas pelos Conselhos Superiores da UFABC, que acredita ser importante 202 

essa discussão, e sugeriu a organização de um evento para discussão aberta, com convidados 203 

externos, tanto para essa questão quanto para o SiSU. O presidente da CG questionou os 204 

membros presentes sobre quem gostaria de participar da organização desse evento, 205 

manifestando-se favoravelmente o professor Ronei e o discente Juliano. Foram sugeridas as 206 

participações da ProAP e de algum representante da Prograd (a escolher). O representante 207 

discente Juliano questionou a respeito das vagas remanescentes, pois acredita que o Edital já 208 

deveria prever o que será feito com elas. Rail explicou que o MEC ainda não divulgou os 209 

calendários; portanto, neste momento, seria mais prudente aguardar o calendário final. 210 

Professor Derval ressaltou que, a partir do momento que a UFABC concordar com o termo de 211 

adesão ao SiSU, deverá respeitar a dinâmica estabelecida por este. Professor Daniel Pansarelli 212 

sugeriu alterar a redação do item 2.1.1 “poderão ocorrer atividades acadêmicas no período 213 

vespertino...”. Professor Derval sugeriu aos membros que quisessem fazer propostas em 214 

relação ao Edital, as encaminhassem ao Rail. Tendo em vista o avançado da hora, concordou-215 
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se que os assuntos pendentes fossem tratados na continuação da reunião, a realizar-se no dia 216 

vinte e nove de setembro. Professor Derval agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão 217 

às dezessete horas e quarenta e oito minutos. Do que, para constar, eu, Tânia Vasconcelos 218 

Teruel, secretária executiva, lavrei e assinei a presente ata aprovada pelo Pró-Reitor de 219 

Graduação, professor Derval dos Santos Rosa e pelos demais presentes à sessão.----------------- 220 

Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e onze, no horário das quatorze 221 

horas, no Bloco A da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Avenida dos Estados, 222 

5001, Santo André, SP, realizou-se a continuação da VIII sessão extraordinária da Comissão 223 

de Graduação (CG), previamente convocada pelo Pró-Reitor de Graduação, Derval dos Santos 224 

Rosa, com a presença dos seguintes membros: Ahda Pionkoski Grillo Pavani, Coordenadora 225 

do curso de Engenharia de Energia; Arilson da Silva Favareto, Coordenador do Bacharelado 226 

de Ciências e Humanidades (BC&H); Charles Morphy Dias dos Santos, Coordenador do curso 227 

de Bacharelado em Ciências Biológicas; Daniel Miranda Machado, Coordenador do curso de 228 

Bacharelado em Matemática; Denise Consonni, Assessora Acadêmica da Pró-Reitoria de 229 

Graduação; Edson Pinheiro Pimentel, Vice-Diretor do Centro de Matemática, Computação e 230 

Cognição (CMCC); Eliane Cristina da Silva Nascimento, representante técnico-administrativo 231 

suplente; Emery Cleiton Cabral Correia Lins, Coordenador do curso de Engenharia 232 

Biomédica; Everaldo Carlos Venâncio, Coordenador do curso de Engenharia de Materiais; 233 

Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques, Vice-Coordenador do curso de Bacharelado 234 

em Ciências Econômicas, José Fernando Queiruga Rey, Coordenador do curso de Bacharelado 235 

de Ciências e Tecnologia (BC&T); José Henrique Souza, Coordenador do curso de 236 

Bacharelado em Ciências Econômicas; Juliano Marques Nunes, representante discente; Luiz 237 

Carlos da Silva Rozante, Vice-Coordenador do curso de Bacharelado em Ciência da 238 

Computação; Marcelo Augusto Leigui de Oliveira, Vice-Coordenador do curso de 239 

Bacharelado em Física;  Marcelo Modesto da Silva, Vice-Diretor do Centro de Engenharia, 240 

Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Marcelo Zanotello, Coordenador do curso 241 

de Licenciatura em Física; Patrícia Del Nero Velasco, Coordenadora do curso de Licenciatura 242 

em Filosofia; Paulo Tadeu da Silva, Vice-Coordenador do curso de Bacharelado em Filosofia; 243 

Peter Claessens, Coordenador do curso de Bacharelado em Neurociência; Roberto Luiz da 244 

Cunha Barroso Ramos, Vice-Coordenador do curso de Engenharia Aeroespacial; Rodrigo 245 

Martins Santiago da Silva, representante discente; Ronei Miotto, Vice-Diretor do Centro de 246 

Ciências Naturais e Humanas; Rosana Louro Ferreira e Silva, Coordenadora do curso de 247 

Licenciatura em Ciências Biológicas; Virginia Cardia Cardoso, Coordenadora do curso de 248 

Licenciatura em Matemática. Ausências justificadas: Luiz Henrique Bonani do Nascimento, 249 

Coordenador do curso de Engenharia de Informação; Sérgio Ricardo Lourenço, Coordenador 250 

do curso de Engenharia de Gestão. Ausentes: Anderson Orzari Ribeiro, Coordenador do curso 251 

de Licenciatura em Química; Dácio Roberto Matheus, Coordenador do curso de Engenharia 252 

Ambiental e Urbana; Jussara das Graças Delfino, representante técnico-administrativo; Vani 253 

Xavier de Oliveira Junior, Coordenador do curso de Bacharelado em Química. Não votantes: 254 

Arthur Zimerman, representante do curso de Bacharelado em Políticas Públicas; Rovilson 255 

Mafalda, representante do curso de Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica. 256 

Apoio Administrativo: Marcia Soares, M. Aparecida O. Ferreira e Tânia Vasconcelos Teruel, 257 
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secretárias executivas da Pró-Reitoria de Graduação. Observação: Não foi feita ata desta 258 

seção. 259 
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