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Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e doze, no horário das catorze horas e quinze 1 
minutos, na sala 312-1 do Bloco A, Torre I da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Avenida 2 
dos Estados, 5001, Bangu, Santo André, SP, realizou-se a II sessão extraordinária da Comissão de 3 
Graduação (CG), previamente convocada e presidida pelo Pró-Reitor de Graduação, Derval dos Santos 4 
Rosa, com a presença dos seguintes membros: Carlos Alberto da Silva, Coordenador do curso de 5 
Bacharelado em Ciências Biológicas; Cícero Ribeiro de Lima, Coordenador do curso de Engenharia 6 
Aeroespacial; Cristiane Otero Reis Salum, Vice-coordenadora do curso de Bacharelado em 7 
Neurociência; Dácio Roberto Matheus, Coordenador do curso de Engenharia Ambiental e Urbana; 8 
Daniel Miranda Machado, Coordenador do curso de Bacharelado em Matemática; Daniel Pansarelli, 9 
Coordenador do curso de Licenciatura em Filosofia; Danilo Silvério, Representante suplente dos 10 
Técnicos Administrativos; Eduardo Peres Novais de Sá, Coordenador do curso de Bacharelado em 11 
Física; Emery Cleiton Cabral Correia Lins, Coordenador do curso de Engenharia Biomédica; Everaldo 12 
Carlos Venâncio, Coordenador do curso de Engenharia de Materiais; Fabiana Soares Santana, 13 
Coordenadora do curso de Bacharelado em Ciência da Computação; Giorgio Romano Schutte, 14 
Coordenador do curso de Bacharelado em Relações Internacionais; Jabra Haber, Coordenador do 15 
curso de Engenharia de Gestão; Luís Fernando B. Martin, Coordenador do curso de Bacharelado em 16 
Filosofia; Luiz Henrique Bonani do Nascimento, Coordenador do curso de Engenharia de Informação; 17 
Marcelo Modesto da Silva, Vice-diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais 18 
Aplicadas (CECS); Marcos Roberto da Rocha Gesualdi, Coordenador do curso de Engenharia de 19 
Instrumentação, Automação e Robótica; Maria Beatriz Fagundes, Vice-coordenadora do curso de 20 
Licenciatura em Física; Paulo de Ávila Junior, Coordenador do curso de Licenciatura em Química; 21 
Ramon Vicente Garcia Fernandez, Coordenador pro-tempore do curso de Bacharelado em Ciências 22 
Econômicas; Ronei Miotto, Vice-diretor do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Rosana 23 
Louro Ferreira e Silva, Coordenadora do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas; Ruth Ferreira 24 
Santos Galduroz, vice-coordenadora do curso de Licenciatura em Matemática; Valdecir Marvulle, 25 
Diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Vani Xavier de Oliveira Junior, 26 
Coordenador do curso de Bacharelado em Química; Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Junior, 27 
Coordenador do curso de Bacharelado em Políticas Públicas. Ausência Justificada: Sandra Irene 28 
Momm Schult, Coordenadora do curso de Bacharelado em Planejamento Territorial. Ausentes: Ana 29 
Carolina A.A Fernandes, Representante dos discentes; Vagner Guedes de Castro, Representante dos 30 
Técnicos administrativos.  Não votantes: Andréia Bezerra, Divisão Acadêmica da ProGrad; Cristina 31 
Tomazeti, Representante da Coordenadoria Pro-Tempore do curso de Engenharia de Energia; Jonas 32 
Aparecido de Andrade, Divisão Acadêmica da ProGrad; Luciano Soares da Cruz, Vice-coordenador do 33 
curso de Bacharelato em Física; Lucas Orsatti, representante do Coordenador do Bacharelado de 34 
Ciências e Humanidades (BC&H); Maria Cristina Zomignan, Divisão Acadêmica ProGrad; Renata 35 
Coelho, Chefe da Divisão Acadêmica da Prograd; Wesley Góis, representante da Coordenação do 36 
Bacharelado de Ciências e Tecnologia (BC&T). Apoio Administrativo: Amanda Cássia da Silva Burle, 37 
estagiária; Marcelo Sartori Ferreira e M. Aparecida O. Ferreira, Secretários Executivos da Pró-Reitoria 38 
de Graduação. Havendo quórum legal, professor Derval dos Santos Rosa cumprimentou a todos e 39 
abriu a sessão às catorze horas e dezessete minutos. Informou os presentes de que haverá a eleição 40 
dos membros representantes dos discentes e dos técnicos administrativos da Comissão de Graduação 41 
no dia 04 de dezembro de 2012. Pauta única: Alocação de turmas e Matrículas para 2012. Professor 42 
Derval apresentou algumas estatísticas sobre o número de disciplinas, turmas, turnos e câmpus 43 
referentes à matrícula para o quadrimestre letivo 2012.3. Professor Ronei citou o problema de uma 44 
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mesma disciplina ser oferecida em dois horários diferentes, cujas turmas apresentam número 45 
reduzido de alunos, mas não o suficiente para se fechar uma delas, e não existindo, também, a 46 
possibilidade de juntá-las numa única turma. Solicitou que, antes de se liberar os horários do BC&T, 47 
os coordenadores dos cursos responsáveis pela maior parte dos professores destas disciplinas sejam 48 
chamados para apresentar sua opinião em relação aos horários e às turmas, porque, de outra forma, 49 
esse tipo de problema persistirá. Afirmou que sobrarão várias turmas de certas disciplinas, mas 50 
faltarão professores para serem alocados em outras. Declarou que cerca de oito turmas deixaram de 51 
ser fechadas, pois os horários não eram comuns. Professor Daniel Miranda relatou que as disciplinas 52 
do BC&H são constantemente abertas em horários fora do planejamento de disciplinas acordado. 53 
Solicitou que se tomasse cuidado com essa questão. Professor Wesley informou estar substituindo o 54 
professor José Fernando Queiruga Rey, coordenador do BC&T, nesta reunião, tendo somente os 55 
dados da distribuição de disciplinas. Em relação a formas de elaboração de horários e de abertura de 56 
turmas, ressaltou não possuir, no momento, tais informações. Professor Derval avisou que não 57 
poderia permanecer nesta sessão devido à realização inadiável da reunião da Comissão Permanente 58 
para Apuração de Transgressões Disciplinares e Aplicação de Sanções para Discentes dos Cursos de 59 
Graduação. Professora Denise deu continuidade à sessão. Maria Cristina explicou como aconteceriam 60 
os ajustes da alocação. Após a explicação, os professores expuseram seus planejamentos em relação 61 
às disciplinas, que foram dispostas e apresentadas em ordem alfabética, após decisão da CG de que 62 
seriam analisadas apenas as turmas com problemas (baixa demanda ou demanda de matrículas maior 63 
que o número de vagas ofertadas). Durante a exposição, Professor Valdecir ressaltou a necessidade 64 
de haver maior comunicação entre os coordenadores de cursos e melhor planejamento da oferta de 65 
disciplinas, para se evitar a oferta de disciplinas com pouca demanda. Assim, professores estariam 66 
disponíveis para alocação em disciplinas de maior demanda. Professor Marcelo Modesto solicitou a 67 
realização de uma reunião entre a ProGrad, os diretores e vices dos três Centros e os coordenadores 68 
dos Bacharelados Interdisciplinares para se discutir a questão dos critérios de oferta de disciplinas. 69 
Em seguida, deu-se prosseguimento aos planejamentos. Ao final, todas as decisões sobre exclusão, 70 
expansão ou criação de novas turmas foram registradas. Solicitou-se, então, que os coordenadores se 71 
manifestassem sobre a inserção de novas disciplinas para a segunda etapa do ajuste. Após a inserção, 72 
prosseguiu-se à exposição e ao julgamento dos abaixo-assinados. Professor Marcelo Modesto sugeriu 73 
um encaminhamento: disciplinas que apresentassem abaixo-assinado com menos de trinta 74 
assinaturas de solicitantes não deveriam ser julgadas. Professora Denise colocou em votação o 75 
encaminhamento sugerido, sendo este aprovado. Depois de se julgar a maior parte dos pedidos de 76 
abertura de disciplinas, professora Denise solicitou que fossem enviados por e-mail casos especiais de 77 
abertura aprovados pela CG ou os casos que, mesmo sem apresentar o número mínimo de 78 
assinaturas, necessitassem de melhor análise. Não havendo mais quórum, professora Denise 79 
agradeceu a todos e encerrou a reunião às dezessete horas e vinte e seis minutos. Do que, para 80 
constar, eu, Marcelo Sartori Ferreira, secretário executivo da Pró-Reitoria de Graduação, lavrei e 81 
assinei a presente ata aprovada pelo Pró-Reitor de Graduação e pelos demais presentes à sessão.------ 82 
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