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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da XI sessão ordinária de 2016 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada no dia 1º de dezembro, às 14h, 

na sala 312-1, 3º andar do Bloco A, em Santo André.  

 

Sessão presidida pelo professor Leonardo José Steil, Pró-Reitor de Graduação em exercício. 

Informes do Presidente: 

1) Adiamento da colação de grau. Informou ter ocorrido um problema com a documentação da 

empresa que cuida da cerimônia de colação de grau, estando fora da governabilidade da Prograd 

e da UFABC. Foi decidido pela Assessoria de Comunicação e Imprensa (ACI) que a colação de 

grau tradicional, seria adiada para 18 de fevereiro de 2017. Porém, como alguns alunos precisam 

da colação de grau antes dessa data, foi agendada, excepcionalmente, para o dia 15 de dezembro 

de 2016, uma colação de grau nos moldes da antecipada. O aluno que optar por esta não poderá 

participar da cerimônia em fevereiro. Solicitou a colaboração dos coordenadores de cursos 

quanto aos prazos necessários para acertar a documentação dos alunos para a colação.  

2) Mudança no edital de monitoria. As universidades terão restrição orçamentária em 2017, e a 

UFABC ainda não definiu o orçamento de suas áreas. A principal linha de orçamento da Prograd 

são as bolsas de monitoria, possivelmente uma das áreas a serem mais afetadas. A nova proposta 

de monitoria envolve mais o corpo docente, pois além dos coordenadores de cursos, 

coordenadores de disciplinas e demais professores também poderão apresentar um projeto 

resumido de como pretendem desenvolver suas monitorias, com as disciplinas a serem atendidas.  

Informes dos membros: 

1) Professor Adriano Reinaldo Viçoto Benvenho relatou um problema com a turma do matutino 

da disciplina “Cálculo Vetorial e Tensorial”. Os alunos dos Bacharelados em Física e 

Matemática estão no quadrimestre em que deveriam cursar a disciplina, e, com a abertura para 

cursos da Engenharia, não há mais vagas. Informou também sobre um problema com algumas 

disciplinas com número muito elevado de alunos na sala.  

Fez menção ao GT Docentes constituído pela Reitoria, o qual trabalhou com turmas em torno de 

90 alunos. Para o próximo ano, está com uma turma com 127 vagas. Sugeriu a abertura de 

turmas com 90 alunos e tomadas de providências quanto aos alunos excedentes. 

Ordem do dia: 

1) Ata nº 010/2016 da X sessão ordinária, realizada em 3 de novembro e continuação em 10 de 

novembro de 2016. Professor Leonardo apontou pequenos erros de digitação. Não havendo mais 

comentários, encaminhou o documento para votação, sendo aprovado com cinco abstenções. 



 

 

Expediente:  

1) Calendários 2017 das sessões ordinárias e extraordinárias da Comissão de Graduação. 

Apresentou os calendários para o próximo ano, informando que estes preveem onze sessões 

ordinárias e duas extraordinárias. Professor Marcelo Caetano lembrou aos membros de sua 

solicitação de realizar parte das reuniões em São Bernardo do Campo. Propôs alteração na data 

para o envio de sugestões para a pauta do mês de março, do dia 1º para o dia 2 de março, 

considerando ser o dia 1º feriado.  

Encaminhou-se o calendário para votação, com a alteração e a indicação das reuniões em São 

Bernardo do Campo, sendo aprovado por unanimidade. Sugeriu-se promover o item à Ordem do 

Dia. Secundada e aprovada por unanimidade. Na Ordem do Dia, não havendo mais comentários, 

encaminhou-se o calendário para votação, sendo aprovado por unanimidade. 

2) Proposta de revisão do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) do Bacharelado em Ciências 

Econômicas. Professor Alberto Sanyuan Suen sintetizou a proposta: “Trata-se de uma revisão do 

projeto em vigor desde 2011. Ao longo de alguns anos, os professores, a plenária e todos os 

envolvidos na proposta entenderam a necessidade de promover mudanças que tornassem o curso 

mais plural, levando a uma pequena alteração na grade de disciplinas. Foram introduzidas 

disciplinas relacionadas à desigualdade de raça, gênero e renda e outras buscando a pluralidade 

do curso. Foram realizadas mudanças para uniformizar o número de créditos. O curso atende a 

todos os requisitos regulamentares. Propõe-se um aumento no número de créditos de disciplinas 

obrigatórias e uma elevação do número de disciplinas na lista de opção limitada, para que os 

alunos possam ter acesso a disciplinas de outros cursos pós-BC&H e pós-BC&T.”  

Professor Jorge Tomioka fez a relatoria e propôs uma matriz para o turno matutino e outra para o 

noturno, de modo a não coincidir disciplinas no mesmo quadrimestre. Recomendou também 

inserir o item “Avaliação”, contendo as diretrizes do INEP, ENADE e CORECON. Considerou 

relevante a elaboração de um texto específico sobre o histórico de encaminhamento junto ao 

conselho de classe, pois muitos concursos públicos e cargos nas empresas exigem o registro no 

CORECON.  

Após comentários e sugestões, professor Leonardo sugeriu promover o item à Ordem do Dia, 

para que fosse possível encaminhar a proposta à XI sessão do ConsEPE, tendo em vista a 

possibilidade de aplicar o novo projeto pedagógico aos alunos de 2017. Sugestão secundada e 

aprovada por unanimidade. Na Ordem do Dia, o documento com as sugestões do relator e dos 

membros foi aprovado por unanimidade. 

3) Lista de disciplinas de opção limitada do BC&T. Professor Pedro Galli Mercadante 

apresentou a lista sugerida pela Coordenação do BC&T, explicando ter havido uma 

recomendação do ConsEPE de que, assim como todos os cursos específicos, os Bacharelados 

Interdisciplinares também tivessem uma lista explícita de disciplinas de opção limitada. O NDE 

consultou a coordenação dos cursos sobre sugestões das disciplinas estruturantes, com 

características iniciais,  as quais deveriam fazer parte do rol de opção limitada do BC&T. Foram 

contabilizadas as respostas das coordenações dos cursos. Apresentou as disciplinas sugeridas por 

estas e as escolhidas pelo NDE, pois algumas coordenações não responderam. O NDE teve o 

seguinte critério: o aluno que quiser cursar as disciplinas obrigatórias e de opção limitada de 

determinado curso terá o número suficiente de créditos para se formar no BC&T.  

Os membros propuseram inclusões, remoções e substituições de disciplinas. Devido à 

necessidade de apresentar a lista na XI sessão ordinária do ConsEPE, professor Leonardo propôs 



 

 

promover o item à Ordem do Dia. Proposta secundada e aprovada por unanimidade. A lista 

alterada foi aprovada por unanimidade. 

4) Lista de disciplinas de opção limitada do BC&H. Professor Ramón Vicente Garcia Fernandez 

informou que, devido à não estruturação do NDE do curso, emergencialmente, será mantida 

como opção limitada toda a lista de disciplinas obrigatórias dos cursos pós-BC&H e, ao longo de 

2017, com o NDE estruturado e maior tempo para discussão, será encaminhada uma relação de 

disciplinas devidamente selecionadas.   

Após a discussão, professor Leonardo propôs promover o item à Ordem do Dia. Proposta 

secundada e aprovada por unanimidade. Na Ordem do Dia, não havendo mais comentários, 

encaminhou o item para votação, com a sugestão de se incluir a lista descritiva das disciplinas, 

sendo aprovado por unanimidade.  

  


