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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da III sessão ordinária de 2019 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada nos dias 11 e 18 de abril, 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) Assessoria de Relações Internacionais (ARI): Ementas das Disciplinas em Inglês, 

Oferecimento de Disciplinas em Inglês e Equivalência de Disciplinas Ministradas no Exterior. 

Professor Dalmo Mandelli, Assessor de Relações Internacionais, fez uma apresentação sobre o 

contexto da internacionalização, não somente a já existente dos docentes em relação à pesquisa, 

mas sobre a mobilidade de estudantes (principalmente de graduação). Explicou sobre a 

profissionalização da internacionalização e citou programas como, o NAFSA nos EUA, o IAE na 

Europa. Explicou resumidamente como funcionam estes eventos, durante os quais podem ocorrer 

acordos, mobilizações entre universidades etc. 

2) Indicação de representante discente na Comissão Julgadora de Recursos de Desligamento 

(Resolução ConsEPE nº 166). Professora Paula Tiba informou sobre a necessidade de indicação 

de representante discente. A Comissão é composta por um docente, um discente e um técnico-

administrativo dentre os membros da Comissão de Graduação. Foi indicado o representante 

discente Rennan William da Silva.  

3) Correção no calendário de sessões ordinárias da Comissão de Graduação. Professora Paula 

Tiba informou sobre a necessidade de retificar o referido calendário. A data do prazo para envio 

de sugestões à pauta da IX sessão ordinária foi publicada como 3 de setembro, quando deveria 

ter sido 3 de outubro. Adicionalmente, o local das reuniões da CG no Campus de São Bernardo 

foi alterado do Auditório 002 para o Auditório 005 do Bloco Beta. 

Informes dos membros:  

Ações para publicização das discussões na CG. O representante discente Renato Billota da Silva 

informou sobre a criação de uma página na rede social Facebook, para melhorar a publicidade 

aos discentes das discussões e encaminhamentos havidos nas sessões da Comissão de 

Graduação. O nome da página é “De olho na CG”, que busca também dar ciência de outras 

questões normativas e administrativas aos alunos. 

Ordem do Dia:  

1) Ata da II sessão ordinária da CG, ocorrida em 14 de março de 2019. Após comentários, o 

documento foi aprovado com duas abstenções. 

 



 

 

2) Proposta de Resolução CG que estabelece a oferta extraordinária de disciplinas em formato 

especial e intensivo no recesso entre quadrimestres. Professora Paula Tiba informou sobre a 

manutenção desse item na pauta desde a última sessão ordinária, com algumas sugestões 

incorporadas na versão em comento. Após comentários e sugestões, a proposta foi encaminhada 

para votação e aprovada por unanimidade. 

3) Proposta de resolução CG que institui o Catálogo de Disciplinas e regulamenta as normas para 

criação e alteração de disciplinas de Graduação da UFABC e substitui a Resolução ConsEPE nº 

139, de 2012, alterada pela Resolução ConsEPE n° 209, de 2016. Professora Paula Tiba 

informou que essa proposta gerou algumas dúvidas, após o envio da proposta alterada na última 

sessão. Por tal, foi mais prudente manter o assunto na pauta. Foram organizados alguns 

parágrafos e reescritos alguns trechos, de forma a tornar mais clara a redação. Complementou 

que as sugestões da relatora foram acatadas. Após comentários, professora Paula Tiba informou 

que a proposta retornará na continuação desta reunião, com alterações baseadas nas sugestões. 

Continuação da sessão – 18 de abril de 2019 

3) Proposta de resolução CG que institui o Catálogo de Disciplinas e regulamenta as normas para 

criação e alteração de disciplinas de Graduação da UFABC e substitui a Resolução ConsEPE nº 

139, de 2012, alterada pela Resolução ConsEPE n° 209, de 2016. Professora Paula Tiba 

informou que a última versão foi enviada aos membros na convocação para essa continuação. 

Resumiu as alterações feitas. Professora Fernanda Franzolin, relatora da proposta, concordou 

com as alterações. Após comentários e sugestões, professora Paula Tiba informou que o fluxo, 

por meio de Portaria da Pró-reitoria de Graduação, e o formulário de criação, alteração e 

extinção de disciplinas seriam discutidos na próxima sessão ordinária da CG. Colocou a proposta 

com as alterações destacadas em votação, sendo aprovada com uma abstenção.  

4) Proposta de resolução ConsEPE que estabelece normas e procedimentos para a revisão dos 

Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação da UFABC e revoga e substitui a Resolução 

ConsEPE nº 140. Professora Paula Tiba informou estar em discussão a referida proposta, 

alterada segundo sugestões havidas na sessão anterior. Acrescentou que a última versão foi 

enviada aos membros na convocação para essa continuação, uma vez que alterações realizadas 

no item anterior impactava nesta proposta. Explicou que algumas alterações sugeridas na 

proposta anterior também foram recomendadas à proposta em comento, como a questão do 

compartilhamento de disciplinas. A relatora, professora Fernanda Graziella Cardoso, concordou 

com as alterações. Após comentários, professora Paula Tiba considerou que, devido à quantidade 

e à complexidade das adequações a serem feitas na redação do documento, oriundas das 

sugestões dos membros, deveria ser mantida a proposta na Ordem do Dia, para discussão na 

próxima Sessão Ordinária, sendo o encaminhamento acatado pelos membros. 

Expediente: 

1) Apresentação do relatório final do Grupo de Trabalho instituído para analisar e aprimorar o 

processo de avaliação institucional de disciplinas de graduação da UFABC. Professora Paula 

Priscila Braga fez uma apresentação sobre os trabalhos e resultados do referido GT. Após 

comentários e sugestões, professora Paula Tiba explicou a urgência na aprovação do formulário 

de avaliação de disciplina e propôs que ele fosse promovido à Ordem do Dia, encaminhamento 

esse aprovado por unanimidade. Na Ordem do Dia, foi colocado em votação o destaque de se 

manter a questão de avaliação pelo discente de pontualidade e assiduidade docente, recebendo 

oito votos favoráveis, oito votos contrários e uma abstenção. Conforme Regimento Interno da 

Comissão de Graduação, coube à Presidente o voto de qualidade. Professora Paula Tiba votou 



 

 

por manter a referida questão no formulário de avaliação de disciplina. Sem mais comentários ou 

sugestões, professora Paula Tiba colocou em votação o formulário de avaliação de disciplinas 

em sua totalidade, sendo aprovado por unanimidade. Informou que o fluxo e os trâmites do 

processo de avaliação de disciplinas serão mantidos na pauta da próxima sessão.  


