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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 

pauta da II sessão ordinária de 2016 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada no dia 03 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. 

Informe do Presidente:  

Professor José Fernando respondeu ao questionamento do servidor Vagner Guedes de Castro, chefe 

da Divisão Acadêmica do CECS, acerca da aprovação de projetos pedagógicos de curso e da criação 

de disciplinas livres previstas em revisões de projetos, mesmo que estes ainda não tenham sido 

aprovados. Não interpretou como problema criar disciplinas livres e ofertá-las. Porém, dois aspectos 

devem ser respeitados: I) convalidação dessas disciplinas no PPC novo; II) atentar-se a que o código 

da disciplina livre seja diverso das outras a serem criadas como obrigatórias ou de opção limitada, 

mas que se tratam de disciplinas com mesmo conteúdo. 

Informes dos membros:  

1) Professor Fernando Luiz Cássio Silva solicitou esclarecimento sobre estágios supervisionados em 

licenciatura. Não há em vigência apólice de seguro coletiva sobre acidentes pessoais para alunos da 

UFABC. Existe uma legislação estadual, em referência a uma lei federal, que obriga a IES a ter uma 

apólice de seguros. No entanto, a Universidade não está cumprindo essa obrigação. Professor José 

Fernando respondeu que a legislação estadual decretou a responsabilidade da IES pela contratação do 

seguro, mas a lei federal versa que, no caso de estágio obrigatório, a obrigação é da contratante e, 

alternativamente, a IES pode assumir essa responsabilidade. 

2) Professora Paula Ayako Tiba questionou o seguinte: I) em relação à permissão aos docentes de 

retirar livros não pertencentes ao acervo disponível para empréstimo, perguntou se é possível limitar 

o acesso desses empréstimos especiais somente a docentes que ministrem a disciplina. Tatiana 

Hyodo, servidora da biblioteca, respondeu que já há essa orientação para a retirada desse tipo de 

material. Informou que irá averiguar a questão e retornará à professora Paula. II) o motivo da 

ausência do recebimento dos questionários de avaliação de disciplinas. Professor José Fernando 

respondeu só haver uma servidora cuidando desse processo e ela está afastada para tratamento de 

saúde. Faz algum tempo que medidas estão sendo tomadas, visando a aumentar a participação na 

avaliação. III) solicitou à Coordenação do BC&T, o estabelecimento de critérios acerca da alocação 

de disciplinas desse BI.  

3) Professora Paula Homem de Mello demonstrou preocupação com alocação de verba para a 

ProGrad pela Universidade. Foi publicada portaria do Ministério do Planejamento restringindo a 

locação de veículos, em especial para alunos que fazem pesquisa de campo. Solicitou à ProGrad que 

entrasse em contato com a Reitoria e interviesse nesse sentido, pois é essencial manter essa 



 

 

atividade. Professor José Fernando comentou haver grande esforço para manter o orçamento da 

ProGrad e da graduação em geral. 

4) Professor Alexei Magalhães Veneziani informou que alguns docentes do curso de Matemática, em 

relação a duas turmas de Álgebra Linear, estão enfrentando problemas com salas que não comportam 

o número de alunos matriculados e por questões de manutenção de mesas e cadeiras. Professor José 

Fernando respondeu que a ProGrad não matricula número de discentes superior ao tamanho da sala. 

Será feita uma reunião com a Reitoria sobre a manutenção das salas. 

5) Professor Adriano Reinaldo Viçoto Benvenho informou que, como coordenador da disciplina de 

Interações Atômicas e Moleculares, recebe muitas solicitações de matrículas por parte dos alunos, 

alegando, entre outros motivos, necessitarem da aprovação nessa disciplina para se formarem. No 

entanto, suas turmas já estão lotadas. Professor José Fernando redarguiu que, segundo a Resolução 

ConsEPE nº 74, o coordenador de curso tem prerrogativa para matricular alunos em disciplinas, a 

despeito do período regular para esse fim. 

Ordem do Dia: 

1) Proposta de revisão do Projeto Pedagógico do curso de Engenharia de Energia. Informou que o 

tempo entre esta sessão e a anterior foi exíguo, impossibilitando a relatora, professora Paula Mello, 

de terminar seu relato em tempo. Solicitou à proponente, professora Cristina Autuori Tomazeti, que a 

discussão do item fosse adiada para a sessão ordinária da CG de abril. Solicitação acatada. 

2) Proposta de revisão do Projeto Pedagógico do curso de Engenharia Biomédica. Professora Paula 

Tiba apresentou seu relato, fazendo observações e sugestões de ajustes. Manifestou-se favorável à 

aprovação da proposta, consideradas suas observações. Após discussões, professor José Fernando 

recapitulou os pontos do parecer, para posicionamento da parte demandante: 1) Disciplinas 

Princípios Éticos em Serviços de Saúde e Bioética: não foi aceito; 2) Disciplinas Bases Biológicas 

para Engenharia I e II e Morfofisiologia I, II e III: não foi aceito; 3) Biomecânica I e II: a sugestão de 

revisão das ementas foi acatada; 4) Neuromecânica do Movimento: as observações serão levadas ao 

NDE do curso para discussão, pois não houve tempo para tal. Convidou a professora Paula Tiba para 

participar da reunião; 5) Inclusão da lista de disciplinas da Neurociência como opção limitada para a 

Engenharia Biomédica: será levada para discussão com o NDE. Professor José Fernando sugeriu 

manter o item na ordem do dia, até se ter uma definição dos pontos levantados, sendo esse 

encaminhamento acatado pelos membros. 

Expediente:  

1) Proposta de criação de disciplinas livres para o curso de Engenharia de Energia. Professora 

Cristina explicou a motivação da proposta. Tais disciplinas foram elaboradas como parte da revisão 

do PPC. Todos os coordenadores dos cursos de engenharia foram informados pela direção do CECS 

de que os novos projetos entrariam em vigor a partir do 2º quadrimestre de 2016. Fez-se o 

planejamento dos três quadrimestres de 2016 pensando nessa situação. No entanto, posteriormente, 

foi informado de que vigorariam somente em 2017. Essas disciplinas, ainda que na categoria livre, já 

constam do planejamento para oferta no 2º quadrimestre de 2016. Será trabalhoso fazer a 

convalidação, mas se não se fizer a oferta dessas disciplinas, centenas de alunos serão prejudicados. 

Apresentou as disciplinas. Após as discussões, professor Annibal Hetem Junior solicitou que a 

presidência da CG convocasse uma sessão extraordinária o mais rápido possível, para discutir 

especificamente a criação das disciplinas livres do curso de Engenharia de Energia. Solicitação 

acatada. 

 


