
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal do ABC 

Comissão de Graduação 
Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.7983/7910 

                                            gabinete.prograd@ufabc.edu.br 

 

SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da VII sessão ordinária de 2016 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada no dia 4 de agosto, às 14h, na 

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

 

Sessão presidida pela professora Paula Ayako Tiba, Pró-Reitora de Graduação. 

Informes da Presidente:  

1) Novo vice-coordenador do Bacharelado em Química. Deu boas vindas ao novo vice-

coordenador do curso, professor André Sarto Polo.  

2) Alteração na Resolução ConsEPE nº 139. Foi aprovada a Resolução ConsEPE nº 209, que 

suprimiu o parágrafo 2º do Art. 2º daquela Resolução, e a complementou com os seguintes 

termos: Art. 2°: As listas de disciplinas de opção limitada nos Projetos Pedagógicos dos 

Bacharelados Interdisciplinares (BI) deverão ser apreciadas pelo ConsEPE até sua XI sessão 

ordinária de 2016, seguindo o fluxo determinado pela Resolução ConsEPE nº 140. Art. 3° Os 

alunos ingressantes até o ano de 2016 (dois mil e dezesseis) poderão escolher suas disciplinas 

de opção limitada dentro do rol de disciplinas obrigatórias dos cursos específicos vinculados ao 

BI de ingresso. A motivação para essa mudança é permitir aos Bacharelados Interdisciplinares 

(BI) ampliar a quantidade de disciplinas de opção limitada. 

3) Solicitação de parceria com o Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Superior (GEPES) da 

Faculdade de Educação da UNICAMP. Este grupo está realizando uma pesquisa, intitulada 

Educação Geral na Universidade: Coerência e integração de saberes em universidades 

brasileiras e americanas, com apoio da CAPES, e solicitou à UFABC que fornecesse alguns 

dados, relativos aos cursos Bacharelado em Ciência da Computação, Licenciatura em Ciências 

Biológicas, Engenharia de Gestão, Licenciatura em Matemática, Bacharelado em Física e 

Bacharelado em Química. Os contatos dos coordenadores dos cursos citados serão enviados ao 

grupo de pesquisa. 

4) Ementário de disciplinas da graduação em língua inglesa. A Assessoria de Relações 

Internacionais (ARI) fez uma reunião com os agentes de internacionalização dos cursos. A ARI 

fez a versão em língua inglesa das disciplinas. No entanto, há termos muito técnicos e 

específicos e o indicado seria que os professores, especialistas no assunto, fizessem a verificação 

dessa versão. Pediu auxílio dos coordenadores no trabalho de adaptação. 

5) Portaria da Prograd sobre equivalência de disciplinas. A proposta de Portaria previamente 

anunciada visava melhorar a isonomia na análise das solicitações de equivalência de disciplinas. 

Há casos de alunos que cursaram uma mesma disciplina numa mesma instituição e uns 

receberam deferimento em sua solicitação, outros não. Na Resolução sobre o assunto, não é 

previsto solicitar julgamento de um indeferimento, ou seja, recurso em segunda instância. Sendo 

tal circunstância, então, interpretada como um caso omisso, o julgamento se dá pelas mesmas 

pessoas que trataram do primeiro recurso. Concomitantemente a esse problema, há um conflito 



 

 

entre essa Resolução e a de aproveitamento de disciplinas. Por esse motivo não foi incluída a 

proposta na pauta. Foi decidido então que as duas Resoluções serão revisadas e, posteriormente, 

a Portaria sobre o fluxo será reelaborada. Convidou os coordenadores interessados a participar da 

revisão com a Prograd. 

6) Deliberação  sobre  nova  data  para  reunião  extraordinária  de  projetos pedagógicos de 

cursos (PPCs). Conforme informado nas últimas sessões da CG, seria agendada reunião 

extraordinária para revisar PPCs dos cursos de Licenciatura. Foi sugerida a data 27 de outubro, 

aprovada pelos membros. 

7) Planejamento de oferta de disciplinas 2017. O planejamento de disciplinas para o próximo ano 

foi enviado pelos coordenadores de curso à Prograd. Os planejamentos de cada curso serão 

compilados e reenviados aos coordenadores, para que analisem os planejamentos dos outros 

cursos e busquem fazer ajustes, de modo a otimizar a oferta.  

Ordem do Dia: 

1) Ata nº 006/2016 da VI sessão ordinária, realizada em 7 de julho de 2016. Professor Paulo 

Tadeu da Silva pediu uma mudança na lista de presença: justificar sua ausência, devido a período 

de férias. Sem mais comentários, o documento foi aprovado com essa alteração e cinco 

abstenções. 

2) Edital de Ingresso nos Bacharelados Interdisciplinares em 2017. Professor Alberto Sanyuan 

Suen apresentou sua relatoria: O edital proposto visa a regular o ingresso nos Bacharelados 

Interdisciplinares em 2017, seguindo o disposto na Resolução Consep 70 de 2010, e atende o 

objetivo a que se propõe, sendo claro e objetivo. Deu algumas sugestões para aprimoramento da 

redação, buscando maior clareza, e recomendou a aprovação da proposta. A área demandante 

acatou as sugestões da relatoria. Professora Paula Tiba apresentou uma proposta de Ato 

Decisório, a ser solicitado ao ConsUni, sobre o sistema de cotas para pessoas com deficiência. 

Após comentários e sugestões, encaminhou para votação o documento, a relatoria e a 

recomendação do ato decisório, sendo aprovados por unanimidade.  

Expediente:  

1) Calendário Acadêmico 2017. Renata Coelho apresentou a proposta. Lembrou que desde 2015 

o calendário foi dividido em dois: o calendário acadêmico, com início e fim de cada período 

letivo e reposições de feriados, e o calendário de procedimentos administrativo-acadêmicos, em 

separado. Este será trazido à CG posteriormente, pois é baseado no acadêmico. O calendário 

acadêmico deve ser aprovado pelo ConsEPE, primeiramente. O calendário administrativo, com 

data de matrícula, de ajuste etc., não precisa passar pelo conselho superior, somente na CG. Essa 

proposta de calendário acadêmico tem a mesma estrutura que o anterior, como sábado dia letivo, 

reposições de feriado ao final de cada período letivo, sendo 12 semanas completas. Cada 

quadrimestre possui 72 dias letivos. Após comentários e sugestões, professora Paula encaminhou 

o item para a ordem do dia, ao qual será acrescida uma proposta alternativa, com recesso em 

julho, e possibilidade de diminuir uns dias do recesso de setembro para tal. Na próxima sessão, 

serão votadas as duas propostas.  

 

 


