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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da IV sessão ordinária de 2016 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada no dia 05 de maio, às 14h, no 

auditório 002 do Bloco Beta, em São Bernardo do Campo.  

 

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

Informes do Presidente:  

1) ProEC - Política Nacional Extensão Universitária. Professor Leonardo passou a palavra ao 

Pró-Reitor de Extensão e Cultura, professor Daniel Pansarelli, o qual explicou que a ProEC tem 

trabalhado com atividades complementares, que vão desde o princípio de desburocratização, 

passando pelas mudanças recentes nos critérios para progressão de carreira. Há um esforço para 

implementar atividades de extensão como parte do currículo da graduação, com meta a cumprir 

nos próximos nove anos. Objetiva-se mostrar como proceder para a oferta e registro de ações de 

extensão na ProEC. 

2) Comitê do Programa de Iniciação Científica (CPIC). Professor Leonardo informou que a 

Propes solicitou indicação de coordenador de curso da CG para compor o CPIC, e houve duas 

manifestações de interesse: professor Ivan Filipe de Almeida Lopes Fernandes, Vice-

coordenador do Bacharelado em Políticas Públicas e professora Juliana Kelmy Macário de Faria 

Daguano, Coordenadora da Engenharia Biomédica. Será indicado o professor Ivan como titular e 

a professora Juliana como suplente. 

Informes dos membros:  

Professor Pedro Galli Mercadante informou haver quatro turmas de “Base Experimental das 

Ciências Naturais” sem docentes e propôs abrir nova turma, pela disponibilidade de salas. 

Quanto aos docentes que não enviaram o planejamento, pediu ajuda aos diretores para alocá-los. 

“Base Conceitual da Energia” é outra disciplina para a qual foi aberta turma, mas não há 

professores. Professor Marcelo Bussotti Reyes solicitou a planilha de horários e disciplinas à 

Renata Coelho, que a enviará na próxima semana. 

Ordem do Dia: 

1) Ata nº 002/2016 da II sessão ordinária, realizada em 03 de março de 2016. Professor Harki 

Tanaka solicitou correção do nome do professor na linha 313: Federico Bernardino Morante 

Trigoso. Professor Leonardo solicitou correção em alguns nomes da lista de presença. Posto em 

votação, o documento foi aprovado com as correções e uma abstenção.  

2) Ata nº 002/2016 da II sessão extraordinária, realizada em 31 de março de 2016. Professor 

Leonardo solicitou correção em alguns nomes da lista de presença. Posto em votação, o 

documento foi aprovado com a correção e uma abstenção.  

3) Ata nº 003/2016 da III sessão ordinária, realizada em 07 e 14 de abril de 2016. Professora 

Paula Ayako Tiba solicitou correção de sua fala na página 4, linha 171: Onde se lê “para que 



 

 

fique mais bem apresentado”, alterar para “para que conste como informação única, 

centralizada, no catálogo de disciplinas, e não no corpo do projeto pedagógico.” Professor 

Leonardo reiterou a correção dos nomes na lista de presença. Em votação, o documento foi 

aprovado com as correções e duas abstenções.  

4) Proposta de resolução que dispõe sobre normas gerais para as atividades complementares dos 

cursos de formação interdisciplinar da Universidade Federal do ABC. Professora Marilia Mello 

Pisani comentou que sua análise primou pela sintetização do documento. Apresentou a resolução 

com correções já atendidas pela professora Virgínia Cardia Cardoso. Chamou a atenção para o 

Grupo 3 – Item I – cursos extraordinários. Professora Virgínia sugerira como definição “curso de 

formação científica, técnica ou profissionalizante”. O objetivo é deixar claro que não pode ser 

curso regular, de graduação, pós-graduação ou extensão da universidade. Após os comentários, 

decidiu-se votar cada item das propostas apresentadas. Proposta 1: remover os termos do item I, 

do Grupo 3: “de fundamento científico, técnico ou profissionalizante”, por já estarem 

caracterizados no título do grupo. Nova redação: “Participação em cursos que não sejam 

disciplinas de graduação ou pós-graduação”. Em votação, a proposta foi aprovada com uma 

abstenção. Proposta 2: separar a apresentação de pôster e oral do item III do Grupo 3, conferindo 

pontuação diferente para cada um. A proponente retirou a proposta. Proposta 3: remover os 

adjetivos “multidisciplinares” e “interdisciplinares” do item XIV do Grupo 3. Em votação, a 

proposta foi aprovada com um voto contrário e uma abstenção. Proposta 4: remover o item III e 

o termo “público alvo” do item II do Grupo 4.  Em votação, a proposta foi aprovada com um 

voto contrário.  Proposta 5: resumir o texto do item IV do Grupo 4. Nova redação: apresentação 

de trabalhos em eventos de cunho extensionista. Proposta aprovada por unanimidade. Proposta 

6: inclusão de cursos de idiomas na tabela de pontuação (Grupo 3, item I). Proposta aprovada 

com uma abstenção. Proposta 7: retirar limitado a 100 horas em toda a redação e manter limite 

mínimo. Proposta aprovada com 10 votos favoráveis, 9 contrários e 3 abstenções. Professor 

Leonardo anunciou que todos os itens da tabela serão revistos conforme o texto aprovado da 

resolução. Alertou quanto ao artigo 11, sobre revogar as resoluções ConsEPE nº 43, 58 e 72. 

Resoluções da CG não podem revogar as resoluções daquele Conselho. Há um entendimento que 

esta pode ser uma resolução CG, pois trata somente de atividades complementares da graduação. 

Propôs remover o artigo e encaminhar solicitação de revogação das resoluções citadas para o 

ConsEPE. Em votação, foi aprovado com uma abstenção o encaminhamento para ser resolução 

CG, a remoção do artigo 11 e o envio da solicitação ao ConsEPE para revogar as resoluções 

anteriores. 

 

 


