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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da II sessão ordinária de 2019 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada no dia 14 de março, às 13h30, 

no Auditório 002, Bloco Beta, em São Bernardo do Campo.  

 

Sessão presidida pela professora Vânia Trombini Hernandes, Pró-Reitora Adjunta de Graduação. 

 

Informes da Presidência:  

1) Novos representantes discentes da CG, com mandato a partir de 28 de março de 2019. 

Professora Vânia comunicou que foram eleitos novos representantes discentes na CG: Renato 

Bilotta da Silva (titular) e Rennan Willian da Silva (suplente); e Guilherme Gomes Andriato 

(titular) e Gregory Douglas Ferreira da Silva (discente). Seu mandato se inicia a partir da referida 

data.  

2) Novos membros na composição da CG. Informou que os coordenadores pro-tempore do curso 

de Bacharelado em Biotecnologia, professores Tiago Rodrigues e Mateus José Sudano farão 

parte da Comissão de Graduação na condição de membros natos. Comunicou também a mudança 

na coordenação do curso de Bacharelado em Políticas Públicas e apresentou a coordenadora 

Maria Luiza Levi Pahim e Vice-Coordenadora pro-tempore Roberta Guimarães Peres. 

3) Instituição do Grupo de Trabalho para Revisão da Resolução ConsEP nº 31. Avisou que a 

Portaria de instituição do GT foi publicada no Boletim de Serviço da UFABC e anunciou sua 

composição. 

4) Evento “Rodas de Conversa” (ProAP). Informou que a Pró-reitoria de Assuntos Comunitários 

e Políticas Afirmativas, por meio de sua seção Psicossocial, vem realizando encontros com o 

tema “De onde vem nosso sofrimento?”, voltados aos discentes da UFABC. Ressaltou a 

importância de se trabalhar o aspecto emocional e psicológico dos alunos. Sugeriu a participação 

também dos docentes. Convidou os coordenadores de curso e solicitou a divulgação do projeto. 

Será enviado e-mail aos coordenadores com a programação dos encontros de abril.  

5) Reposição de aula pelo expediente suspenso em virtude das fortes chuvas. Lembrou os 

grandes estragos provocados pelas chuvas, ocasionando até mesmo paralização dos meios de 

transporte no dia 11 de março, com consequente suspensão das atividades na UFABC. Informou 

que a Prograd pretende incluir o dia 15 de maio no Calendário Acadêmico para reposição desse 

dia. 

Informes dos membros:  

Grupo de Trabalho para estudar a possibilidade de ingresso em curso de formação específica não 

vinculado atualmente ao bacharelado interdisciplinar cursado. Professora Carolina Moutinho 

Duque de Pinho solicitou a reinstituição do referido GT, solicitação reiterada por outros 

docentes. Professora Vânia anunciou que o GT será instituído em breve. 



 

 

Ordem do Dia:  

1) Ata da I sessão ordinária da CG, ocorrida em 14 de fevereiro de 2019 e continuação em 21 de 

fevereiro de 2019. A representante dos técnicos administrativos Maria Estela Conceição de 

Oliveira de Souza solicitou a substituição da sigla “INEP” por “e-MEC” na linha 347. Sem mais 

comentários ou sugestões, o documento foi encaminhado para votação, sendo aprovado com 

cinco abstenções.   

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

especial e intensivo no recesso entre quadrimestres. Professora Vanessa Kruth Verdade 

apresentou sua relatoria, destacando o contexto e o histórico da proposta, fez sugestões de 

alteração no texto e manifestou-se favorável à aprovação do documento. Após comentários, 

professora Vânia comunicou que as sugestões havidas seriam incorporadas à proposta e, devido 

à necessidade de ajustar sua redação, sugeriu adiar a votação para a próxima sessão ordinária. A 

sugestão foi aprovada pelos membros. 

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 Fernanda Franzolin 

apresentou sua relatoria, destacando o contexto e o histórico da proposta, recomendou alterações 

e manifestou-se favorável à aprovação do documento, mediante observação dos pontos 

elencados. Após comentários e sugestões, professora Vânia indagou se seria pertinente deixar 

registrada e regulamentada por este documento a questão da extinção de disciplinas, ou se seria 

melhor não extinguir e deixar no catálogo para o aluno ter a oportunidade de conhecer aquela 

disciplina (que não será ofertada). Sugeriu colocar em votação as duas propostas. Secundada a 

sugestão, colocou em votação a manutenção da possibilidade de remoção do catálogo e a não 

necessidade da regulamentação nessa resolução. A primeira proposta foi vencedora, com a 

substituição do termo “extinção” por “remoção” do catálogo. Em seguida encaminhou para 

votação a proposta de resolução, mediante a contemplação das solicitações em termos de fluxo e 

manutenção da regulamentação da remoção. A proposta foi 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 Fernanda Graziella Cardoso apresentou sua relatoria, destacando as 

principais mudanças. Manifestou-se de acordo com todas, à exceção da mudança com relação ao 

prazo de revisão do projeto pedagógico. Fez sugestões de alteração e posicionou-se favorável à 

proposta de resolução, mediante as alterações. Após comentários e sugestões, a proposta foi 

encaminhada para votação e aprovada por unanimidade. 

 


