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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da I sessão extraordinária de 2017 da Comissão 

de Graduação (CG), realizada no dia 3 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 Presidência: 

1) Planejamento 2018. Professora Paula Tiba lembrou que a Coordenação Geral dos 

Bacharelados Interdisciplinares agendou uma reunião, na próxima semana, com os 

coordenadores de curso, para tratar do Planejamento 2018 e desonerar as coordenações de curso 

a respeito da alocação de horários e disciplinas. O trabalho feito pela CGBI será apresentado 

nessa reunião.  

2) Retificação do Projeto Pedagógico do curso de Bacharelado em Ciência da Computação. 

Professora Paula Tiba informou tratar-se de erratas de versões já aprovadas na CG. A servidora 

Lucieni Gomes S. Martinelli, chefe da Divisão Acadêmica do CMCC, apresentou as retificações 

nas versões 2010, 2015 e 2017. A versão 2015 está em vigência para discentes que ingressaram 

entre julho de 2016 até maio de 2017.  

3) Retificação do Projeto Pedagógico do curso de Bacharelado em Matemática. Lucieni 

apresentou as retificações no referido PPC. 

4) Retificação do Projeto Pedagógico do curso de Bacharelado em Neurociência. Lucieni 

apresentou as retificações no referido PPC. Professora Paula Tiba agradeceu às Divisões 

Acadêmicas dos centros que estão auxiliando na inserção de dados dos PPCs no sistema SIGAA.  

Ordem do Dia: 

1) Proposta de revisão das disciplinas de opção limitada do curso de Bacharelado em Ciências e 

Humanidades (BC&H).Professor Ramón Vicente Garcia Fernandez apresentou a proposta, 

lembrando que a lista de disciplinas de opção limitada do BC&H em vigência são todas as 

disciplinas obrigatórias dos cursos de formação específica vinculados ao BC&H. O Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) do curso propôs alteração, aceita pela plenária,  mantendo todas as 

disciplinas dos cursos de formação específica vinculados ao BC&H como opção limitada e 

indicando algumas disciplinas dos cursos de formação específica vinculados ao BC&T. Foi 

proposta a criação de três disciplinas de opção limitada do próprio BC&H: “Atividades da 

Teoria”, “Diálogos Interdisciplinares” e “Tópicos Avançados de Ciências e Humanidades”. Após 

comentários e sugestões, professora Paula Tiba encaminhou o item para votação, sendo aprovado 

por unanimidade.  

2) Proposta de substituição de títulos da bibliografia do curso de Engenharia Biomédica. 

Professora Ana Paula Romani informou que, no mês de abril deste ano, o curso recebeu uma 

solicitação da Biblioteca, para substituir alguns títulos da bibliografia de algumas disciplinas, 



 

 

pois estavam esgotados. Os títulos citados e algumas outras obras foram alterados, sendo 

substituídos por livros disponíveis em mídia digital. Sem comentários ou sugestões, a proposta 

foi encaminhada para votação e aprovada por unanimidade. 

3) Proposta de revisão do Projeto Pedagógico do curso de Licenciatura em Matemática. 

Professor Francisco José Brabo Bezerra informou que a proposta seguiu os trâmites necessários, 

sendo aprovada previamente na Plenária de Curso e Conselho de Centro. No entanto, o rol de 

disciplinas obrigatórias ultrapassou a carga horária prevista. Por isso, algumas disciplinas 

obrigatórias mudaram de categoria, passando a disciplinas de opção limitada. A carga horária do 

curso teve de ser aumentada em 400 horas, para se adequar às diretrizes do MEC, em relação à 

Prática como Componente Curricular (PCC). Dessa forma, a carga horária do curso passou de 

2800 horas a 3200 horas, conforme disposta na Resolução CNE nº 2, de 1º de julho de 2015, que 

definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior e para a 

formação continuada e conforme Projeto de Resolução nº 10 de maio de 2017. Após comentários 

e sugestões, professora Paula Tiba resumiu as sugestões acatadas pela área proponente: 1) 

recomendações do parecer da CGPL; 2) complementação da tabela que há na página 64, sobre 

evolução das disciplinas e indicação de suas convalidações; 3) inclusão das disciplinas de Prática 

de Ensino I dos outros cursos de Licenciatura; 4) sugestões feitas pela professora Paula Tiba; 5) 

alterações no texto da seção Disposições Transitórias, de forma a deixar a interpretação mais 

clara. Encaminhada para votação a proposta do proponente, de mudança de natureza da 

disciplina obrigatória ‘Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação’ para opção 

limitada, e a mudança de natureza da disciplina de opção limitada ‘Geometria Plana Axiomática’ 

para obrigatória, foi aprovada com um voto contrário e cinco abstenções. Em seguida 

encaminhou-se para votação a proposta de revisão do PPC de Licenciatura em Matemática, com 

as alterações realizadas, sendo aprovada com um voto contrário e quatro abstenções.  

 


