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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da XI sessão ordinária de 2019 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada nos dias 05 e 12 de dezembro, 

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) Publicação da Resolução CG nº. 024, que define a figura, as formas de indicação e as 

atribuições dos coordenadores de disciplinas nos cursos de graduação da UFABC, e revoga e 

substitui a Resolução ConsEPE nº 159 (Boletim de Serviço nº. 894, de 19/11/2019). Professora 

Paula Tiba informou sobre a publicação da referida normativa. A Prograd e as Direções de 

Centro elaborarão Portaria conjunta, definindo os centros responsáveis por indicar os 

coordenadores de disciplinas.  

2) Boas-vindas a novos membros. Deu boas-vindas aos novos coordenadores de curso: Marcelo 

Zanotello e Patricia da Silva Sessa, Coordenadores do curso de Licenciatura em Ciências 

Naturais e Exatas; Márcia Helena Alvim e Claudia Regina Vieira, Coordenadoras do curso de 

Licenciatura em Ciências Humanas; Fábio Henrique Bittes Terra, Vice-coordenador do curso de 

Bacharelado em Relações Internacionais; Guadalupe Maria Jungers Abib de Almeida e Kátia 

Canil, Coordenadoras do curso de Bacharelado em Planejamento Territorial; Rodrigo de Freitas 

Bueno e Melissa Cristina Pereira Graciosa, Coordenadores do curso de Engenharia Ambiental e 

Urbana; Frederico Augusto Pires Fernandes e Daniel Boari Coelho, Coordenadores do curso de 

Engenharia Biomédica; Ricardo da Silva Benedito e Reynaldo Palacios Bereche, Coordenadores 

do curso de Engenharia de Energia; Michelle Sato Frigo e Jorge Tomioka, Coordenadores do 

curso de Engenharia de Gestão; Marco Aurélio Cazarotto Gomes e Kenji Nose Filho, 

Coordenadores do curso de Engenharia de Informação; Roberto Jacobe Rodrigues, Vice-

coordenador do curso de Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica; Erika Fernanda 

Prados e Carlos Triveño Rios, Coordenadores do curso de Engenharia de Materiais. 

3) Apresentação sobre o Planejamento de Oferta de Disciplinas (Projeto ‘Tetris’). Professor 

Alexei Magalhães Veneziani, Coordenador Geral dos Cursos de Graduação, fez uma 

apresentação sobre o assunto. Salientou que o objetivo é antecipar, organizar e otimizar a oferta 

de disciplinas. 
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4) Renovação de reconhecimento do curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T). 

Professora Paula Tiba lembrou que os cursos não participantes do ENADE passam por essa 

visita de renovação de reconhecimento. Na UFABC, não realizam ENADE os cursos de 

Bacharelado em Ciência e Tecnologia, Bacharelado em Ciências e Humanidades, Licenciatura 

em Ciências Naturais e Exatas, Licenciatura em Ciências Humanas, Bacharelado em 

Neurociência e Bacharelado em Planejamento Territorial. Por mudança nos ciclos de avaliação 

do INEP, cinco cursos de Engenharia da UFABC passarão a receber essas visitas de 

reconhecimento, pois não se enquadraram no ENADE deste ano. Informou que o BC&T no 

campus de São Bernardo recebeu nota máxima e que em breve será informada a nota do BC&T 

do campus Santo André.  

5) Saúde mental no cotidiano da universidade (ProAP). Professora Tatiana Lima Ferreira, Pró-

reitora Adjunta de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas, resumiu que o objetivo do 

informe é apresentar a Seção Psicossocial da ProAP e aproximar os docentes das ações 

desenvolvidas pela área, com possíveis parcerias. Informou alguns dados de uma pesquisa sobre 

saúde mental realizada pela Andifes. Passou a palavra à servidora Suellen Maria Vieira Dantas, 

Psicóloga, que fez uma apresentação sobre a área e os trabalhos realizados. Professora Tatiana 

acrescentou que há duas ações a serem implantadas: um grupo de trabalho para elaborar política 

contra assédio moral e sexual na universidade; e um outro projeto para se trabalhar a 

conscientização e o combate ao racismo institucional. A servidora Suellen esclareceu sobre os 

locais de atendimento, cujas informações também estão disponíveis no site da ProAP: a sala de 

atendimento no campus Santo André se localiza no Térreo do Bloco A e, no campus São 

Bernardo, na Sala 19, no Térreo do Bloco Delta. 

Informes dos membros:  

1) Professor Marcelo Zanotello informou que o planejamento de oferta de disciplinas e turmas 

dos cursos de licenciatura interdisciplinar para 2020 está avançado e praticamente concluído. As 

disciplinas de Libras e Educação Inclusiva apresentam vagas de docente disponíveis em 

concurso aberto, cujo preenchimento é esperado no tempo devido.   

2) Professor Raphael Yokoingawa de Camargo questionou sobre o encaminhamento da última 

sessão acerca do possível estabelecimento de um prazo máximo para revisão dos projetos 

pedagógicos dos cursos, cujo início se dá no ingresso seguinte. Sugeriu que se estabelecesse o 

prazo máximo de aprovação na CG para o mês de abril, de modo que o ingresso ocorresse, 

geralmente, em agosto (2º quadrimestre do ano).  

Ordem do Dia:  

1) Ata da X sessão ordinária da CG, ocorrida em 7 e 14 de novembro. Sem manifestações, a 

proposta foi colocada em votação, sendo aprovada com cinco abstenções.  

2) Proposta de revisão do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Ciências Humanas. 

Professor Raphael apresentou sua relatoria, destacando o contexto e histórico da proposta, sua 

avaliação e conclusão, recomendando sua aprovação, sujeita à apreciação dos itens relatados em 

sua avaliação. Após comentários e sugestões, professora Paula Tiba colocou em votação a 

proposta alterada com as sugestões da relatoria, acrescida da citação sobre a forma de ingresso 

por meio do edital de vagas para vencedores de competições acadêmicas, sendo aprovada com 

quatro abstenções. Professora Paula Tiba informou que convidará a ProEC a dar um informe 

sobre o andamento da definição de atividades de extensão, na primeira sessão ordinária da CG de 

2020, e que será discutida a revisão das disciplinas Introdução à Probabilidade e Estatística e 

Bases Matemáticas, ponto já levantando no workshop de disciplinas compartilhadas entre os BIs 

realizado pela ProGrad e coordenadores de disciplinas. 
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Continuação da sessão – 12 de dezembro de 2019 

Expediente: 

1) Calendário 2020 das sessões ordinárias da Comissão de Graduação. Professora Paula Tiba 

Informou que as datas escolhidas consideram as reuniões dos conselhos e comissões da Reitoria 

e das outras Pró-reitorias. Lembrou que o modelo e a periodicidade são os mesmos dos anos 

anteriores. Ressaltou que todas as reuniões acontecerão em dias letivos. Professora Vanessa 

sugeriu que as continuações das sessões ocorridas em São Bernardo também acontecessem no 

mesmo campus. Professora Paula Tiba acatou a sugestão da professora Vanessa. Sem mais 

comentários, professora Paula Tiba solicitou a passagem da proposta à Ordem do Dia, sendo 

secundada e aprovada por unanimidade. Em votação na Ordem do Dia, a proposta foi aprovada 

por unanimidade. 

2) Alterações em 35 disciplinas do curso de Bacharelado em Ciências Econômicas. Professora 

Fernanda Graziella Cardoso apresentou a proposta. Informou que ao todo serão 49 disciplinas 

alteradas e que as 14 restantes serão incluídas posteriormente na pauta da CG. A revisão dessas 

disciplinas foi desenvolvida desde 2018. Não entraram na pauta da CG anteriormente devido à 

mudança das normas de alteração em disciplinas e projetos pedagógicos. Sintetizou que as 

alterações se referem mais a adequações em ementas, recomendações e referências 

bibliográficas. Explicou que as disciplinas somente receberiam sigla após aprovadas e 

retornassem à Divisão Acadêmica dos Centros. Questionou se a anuência da coordenação do 

curso de Bacharelado em Ciências e Humanidades é essencial, visto que todas as disciplinas do 

BCE são de opção limitada desse curso. Acatou as sugestões de adequação quanto aos objetivos 

e ementas em algumas disciplinas e quanto às referências bibliográficas. Após comentários e 

sugestões, professora Fernanda Cardoso se comprometeu em realizar as alterações citadas e 

solicitou que sua proposta fosse passada à Ordem do Dia. Secundada a solicitação, foi aprovada 

a passagem à Ordem do Dia por unanimidade. Nessa etapa, professora Fernanda Cardoso 

destacou as alterações acatadas a serem feitas: adequações nas recomendações, siglas sendo 

definidas em seguida pela divisão acadêmica do CECS; ciência do BC&H (expressa durante a 

sessão pelo professor Marcos Pó, coordenador do curso); adequações nas ementas e nos 

objetivos indicados; correção na nomenclatura de disciplinas e explicação detalhada sobre a 

convalidação de Economia Matemática para Álgebra Linear como uma exceção. Sem mais 

comentários ou sugestões, a proposta com alterações foi aprovada por unanimidade.  

3) Alterações em 26 disciplinas do curso de Engenharia Ambiental e Urbana. Professora Melissa 

Cristina Pereira Graciosa apresentou a proposta. Explicou que as alterações se referem 

principalmente às ementas. A revisão das ementas se iniciou em 2017, sendo discutidas na 

plenária e no Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso. Acrescentou-se às ementas a 

previsão de visitas técnicas, para formalizar o apoio institucional às saídas e aprimorar os 

instrumentos avaliativos. Houve também revisões e adequações nas referências bibliográficas. 

Foram atualizados e aprimorados os conteúdos de algumas disciplinas, visando os processos de 

convalidação e equivalência de disciplinas. Em apenas quatro disciplinas foram incluídos 

conteúdos novos. Informou que as alterações serão incluídas no formato de formulário adequado. 

Acerca dos pareceres, as sugestões foram acatadas. Professora Paula Tiba lembrou que as 

recomendações devem se referir à disciplinas, com base nas informações do Catálogo de 

Disciplinas. Sem mais comentários ou sugestões, professora Melissa solicitou que sua proposta 

fosse passada à Ordem do Dia, com o compromisso de fazer as alterações necessárias indicadas 

nos pareceres. Secundada a solicitação, foi aprovada a passagem à Ordem do Dia por 

unanimidade. Nessa etapa, professora Melissa destacou as alterações acatadas a serem feitas: 
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solicitação de aquisição à biblioteca, verificação de links externos que não fira políticas de 

direitos autorais; atualizações de edições; utilizar os formatos adequados; adequar siglas; 

verificar recomendações e correções de grafia; ciência da coordenação do curso de Bacharelado 

em Planejamento Territorial. Sem mais comentários ou sugestões, a proposta com alterações foi 

aprovada por unanimidade.  

4) Homologação da Resolução ConCECS nº 46, que regulamenta o credenciamento e o 

descredenciamento de professores no curso Bacharelado em Ciências Econômicas, em 

atendimento à Resolução CG nº 05/2014. Professor Fábio Henrique Bittes Terra informou que o 

documento se baseia em normativas de outros cursos do CECS sobre mesmo assunto. Nele, são 

estabelecidos critérios para credenciamento não obrigatório, critérios para manutenção do 

credenciamento no curso e definição do processo de solicitação desse credenciamento. Após 

comentários e sugestões, professora Paula Tiba propôs a passagem da proposta à Ordem do Dia, 

sendo secundada e aprovada por unanimidade. Na Ordem do Dia, a homologação da proposta, 

com as recomendações de alteração citadas para apreciação no Conselho de Centro do CECS, foi 

aprovada por unanimidade. 

5) Proposta de Resolução que dispõe sobre o procedimento para o Regime de Exercícios 

Domiciliares. Professora Paula Tiba apresentou a proposta. Informou que os exercícios 

domiciliares são previstos em leis. Salientou que têm sido aplicadas essas leis na Universidade 

por solicitação dos alunos, mas há demanda de normatização interna, de modo a precisar o 

direito e estabelecer claramente o fluxo do processo. Considerando as manifestações recentes 

ocorridas na última reunião da CG, e toda a discussão gerada pelo Relatório do GT “Pais e 

Mães” apresentado ao ConsUni, decidiu-se trazer essa proposta e dar maior abrangência nas 

regras do que somente os casos previstos nas leis. Conforme solicitação do GT sugere-se ampliar 

o período de exercícios domiciliares para desde o início da gestação até dois quadrimestres após 

o nascimento do bebê. Após comentários e sugestões, professora Paula Tiba informou que 

convidará os membros do GT Pais e Mães, organizado pela Reitoria, para elucidar e contribuir 

com as discussões, e que a proposta retornará à Ordem do Dia da próxima sessão. 


