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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da I sessão extraordinária de 2016 da Comissão 

de Graduação (CG), realizada no dia 10 de março, às 14h, 

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

 

Sessão presidida pelo professor José Fernando Queiruga Rey, Pró-Reitor de Graduação e pelo 

professor Luciano Soares da Cruz, Pró-Reitor Adjunto de Graduação. 

Pauta única: Proposta de criação de disciplinas livres do curso de Engenharia de Energia: 

Fenômenos de Transporte, Energia dos Oceanos, Engenharia de Combustíveis Fósseis, 

Engenharia de Recursos Hídricos, Engenharia Solar Térmica e Sistemas Fotovoltaicos Isolados. 

Professor José Fernando esclareceu que, conforme a Resolução ConsEPE nº 139, Art. 4º, § 8º, 

“A análise e deliberação sobre a criação, extinção e alterações de disciplinas de todos os cursos 

deverá ser realizada anualmente em reunião extraordinária da Comissão de Graduação, 

convocada pelo seu presidente no primeiro quadrimestre letivo do ano”. O entendimento desse 

dispositivo de que disciplinas livres sejam as disciplinas de todos os outros cursos não é claro. 

Com base nessa imprecisão de entendimento, decidiu-se discutir a criação de disciplinas livres 

nas sessões ordinárias da CG. Professor Luciano explicou que a sessão extraordinária prevista 

para abril não será somente para criação, alteração ou extinção de disciplinas livres, mas também 

para disciplinas da categoria de obrigatória e de opção limitada. No entanto, sendo aprovadas 

nestas últimas categorias, terão de ser aprovadas também pelo ConsEPE. Professora Paula 

Ayako Tiba ressaltou que a disciplina Fenômenos de Transporte é diferente das demais. Sugeriu 

discutir essa separadamente e o restante, em conjunto. Professor José Fernando colocou em 

votação essa sugestão de encaminhamento para a discussão das disciplinas, sendo aprovada com 

21 votos favoráveis, um voto contrário e uma abstenção. Após as discussões, colocou-se em 

votação a criação da disciplina Fenômenos de Transporte, sendo aprovada com 15 votos 

favoráveis, 7 votos contrários e 4 abstenções. Professor Breno Arsioli Moura solicitou que seu 

voto contrário fosse registrado nominalmente em ata, por ser contra a manutenção desse 

precedente na CG, e que esta comissão não deveria se responsabilizar por um equívoco em 

outras instâncias. Da mesma forma, se pronunciaram os professores Fernando Luiz Cássio Silva, 

Pedro Galli Mercadante, Alexei Magalhães Veneziani, Paula Tiba, Giulliana Mondelli e 

Fernanda Franzolin. Professor José Fernando informou que convocará uma sessão extraordinária 

para tratar do fluxo de planejamento e sua aprovação. Passou-se à discussão da proposta de 

criação das demais disciplinas. Professora Cristina Autuori Tomazeti informou que estas são 

exclusivas do curso de Engenharia de Energia, as quais se tornarão obrigatórias e de opção 

limitada. Foram também planejadas para serem ofertadas no segundo quadrimestre. Professor 

Luciano considerou necessária a publicação de uma normativa pela ProGrad, proibindo o 

planejamento com disciplinas que não tenham sido criadas. Após as discussões, colocaram-se as 

demais disciplinas em votação, sendo aprovadas com 15 votos favoráveis, 4 votos contrários e 5 

abstenções. Os professores Breno, Pedro, Fernando Cássio e Fernanda solicitaram que seus votos 

contrários à aprovação fossem registrados nominalmente em ata. 


