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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da I sessão ordinária de 2019 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada nos dias 14 e 21 de fevereiro, 

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) Boas-vindas a novos membros. Professora Paula Tiba deu boas-vindas ao professor Frederico 

Augusto Pires Fernandes, Vice-coordenador do curso de Engenharia Biomédica. Apresentou 

também a nova estagiária do Gabinete da Prograd, Juliana Aponte Minorelli Serro. 

2) Escritório de Integridade em Pesquisa. Professor Rodrigo L. O. R. Cunha, Pró-reitor Adjunto 

de Pesquisa, apresentou o Escritório de Integridade em Pesquisa, suas competências e sua 

composição. Salientou que tal Escritório é pioneiro no Brasil e visa a contribuir de várias 

maneiras com a pesquisa na graduação. 

3) Resolução CNE nº 7, de 7 de dezembro de 2018, acerca da curricularização da extensão. 

Professor Leonardo José Steil, Pró-reitor de Extensão e Cultura, explicou as diretrizes e bases 

normativas que instituíram a inclusão da extensão nas atividades curriculares de graduação, em 

âmbito nacional e na UFABC. Os cursos têm prazo até 2021 para adaptarem seus currículos, de 

forma a contemplar as atividades de extensão. O objetivo é aproximar mais as coordenações de 

curso com a Prograd e ProEC, que auxiliarão os cursos a desenvolverem as estratégias de 

inclusão dos créditos de extensão na graduação. 

4) Eleições para representantes discentes na Comissão de Graduação. Professora Paula Tiba 

comunicou estar ocorrendo processo eleitoral para representação discente na CG. As inscrições 

se encerram em 15 de fevereiro. Todas as informações estão disponíveis no site da Comissão de 

Graduação (http://prograd.ufabc.edu.br/comissao-de-graduacao). 

5) Disponibilização do Laboratório S002-0, Oficina de Planejamento Urbano, no térreo do Bloco 

A. Diego Marcochi de Melo, Técnico de Laboratório, fez um informe acerca da disponibilização 

do referido laboratório, para as atividades didáticas: “Configuração: Capacidade: 48 vagas; 12 

estações de trabalho Dell 9010 – discentes; 1 estação de trabalho – docente. Programas 

instalados: Aimsun (modelagem de transportes); QGIS (sistema de informação geográfica); 

Google Earth Pro”. Finalizou informando que a CLD está à disposição para auxiliar na utilização 

desse espaço.  

6) Edital de seleção de propostas para melhoria do ensino de Graduação. Professora Paula Tiba 

informou que o Edital recebeu 41 propostas de projeto. Em média, as solicitações foram de 158 



 

 

bolsas por quadrimestre. Serão distribuídas 115 bolsas. Todos os projetos foram contemplados, 

mas, por limitações orçamentárias, nem todos os pedidos de bolsa foram atendidos. 

7) Edital de monitoria. Estão abertas inscrições de alunos nos projetos de monitoria, citados no 

informe anterior.  O prazo de inscrição se encerra no dia 20 de fevereiro. 

8) Alocação de turmas e horários para o 2º quadrimestre. Professor Alexei Magalhães Veneziani, 

Coordenador Geral dos Cursos de Graduação, solicitou aos coordenadores de curso que 

definissem a alocação dos horários e da quantidade de turmas antes de definirem a alocação dos 

docentes. Dia 11 de março esses dados serão divulgados formalmente. Em 24 abril será 

finalizada a alocação docente. 

9) Integralização dos cursos. A servidora Deonete Rodrigues Nagy fez um informe sobre 

contagem de créditos para sua integralização. Explicou as dificuldades oriundas desse processo. 

Haverá encontros presenciais abertos de apresentação e explicação sobre contagem de créditos, 

nos dois campi. 

Ordem do Dia:  

Ata da X sessão ordinária da CG, ocorrida em 22 de novembro de 2018. Sem manifestações, e 

em votação, o documento foi aprovado com seis abstenções. 

Expediente:  

1) Calendários CG 2019 - sessões ordinárias e extraordinárias. Professora Paula Tiba informou 

que ambas as propostas foram elaboradas considerando as mudanças nas datas dos calendários 

dos Conselhos Superiores, cuja periodicidade se tornou bimestral. Notificou ainda que o 

calendário das sessões extraordinárias atende a três resoluções que as preveem: Resolução 

ConsEPE nº 139, Resolução ConsEPE nº 140 e Resolução CG nº 19. Após comentários e 

sugestões, propôs a promoção dos calendários à Ordem do Dia desta sessão. A solicitação foi 

secundada e, em votação, aprovada por unanimidade. Sem manifestações, as propostas de 

calendário 2019 para as sessões ordinárias e extraordinárias da Comissão de Graduação, foram 

encaminhadas para votação na Ordem do Dia, sendo aprovadas por unanimidade. 

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

especial e intensivo no recesso entre quadrimestres. Motivação: 1) há disciplinas de estudo de 

campo, na prática, sem regulamentação própria; 2) possibilidade de atender à demanda 

reprimida, oferta de disciplinas de alta reprovação, e oferta de uma única disciplina restante para 

integralização. A proposta foi elaborada pela Divisão de Ensino e Aprendizagem Tutorial - 

DEAT e Direções dos Centros. Procedimentos e critérios de seleção serão publicados por meio 

de Portaria e Edital. Esta proposta somente institui e estabelece diretrizes gerais. Após 

comentários, professora Paula Tiba informou que a proposta seria alterada de acordo com as 

sugestões havidas, e que esse documento passaria à Ordem do Dia da próxima sessão.  

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 

apresentou os principais motivos que ensejam a revisão da Resolução ConsEPE nº 139: 1) 

dificuldades no fluxo do processo em suas instâncias de aprovação; 2) criação de disciplinas 

livres: de acordo com o Projeto Pedagógico Institucional, estas não pertenceriam a nenhum 

curso, pois seriam as disciplinas de outros cursos. No entanto, para tentar agilizar o processo de 

aprovação, disciplinas foram criadas nesta categoria, gerando vários problemas; 3) a necessidade 



 

 

de criação e centralização das disciplinas no catálogo de disciplinas da graduação. A 

transferência da competência de regulação desse assunto do ConsEPE para a CG contribuirá para 

dinamizar o processo, de acordo com a necessidade e celeridade de atualização dos cursos e seus 

conteúdos. A proposta também delimitará adequadamente a alteração de disciplina e a alteração 

de um projeto pedagógico de curso. Após comentários, professora Paula Tiba informou que as 

sugestões seriam incorporadas à proposta e que esta voltaria com alterações na Ordem do Dia da 

próxima sessão ordinária. 

Continuação da sessão – 21 de fevereiro de 2019 

Expediente:  

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 apresentou um histórico da proposta e sua motivação. 

Um dos motivos é flexibilizar o processo de revisão dos projetos pedagógicos dos cursos, 

retirando a exigência de aprovação em reunião extraordinária da CG. Uma delas é a mudança de 

alguns termos que geram interpretações diversas, como a aprovação na plenária e na 

coordenação do curso. Houve alterações textuais, de modo a clarificar o que se configuraria 

como alteração em PPCs e não somente de disciplinas. A indicação de disciplinas de opção 

limitada do curso será feita em anexo ao PPC, flexibilizando a inclusão ou retirada de disciplinas 

indicadas. As instâncias responsáveis pela emissão dos pareceres sobre as propostas serão 

consultadas ao início do processo. Após comentários e sugestões, professora Paula Tiba 

encaminhou a proposta, com as alterações e destaques citados, à Ordem do Dia da próxima 

sessão ordinária. 

 


