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Ata da IX sessão ordinária da Comissão de Graduação (CG), convocada para as dezesseis horas do dia
quinze de outubro de dois mil e vinte, remotamente por videoconferência. A reunião foi presidida pela
professora Paula Ayako Tiba, Pró-Reitora de Graduação, e contou com a presença dos seguintes
membros: Allan Moreira Xavier, Coordenador do curso de Licenciatura em Química; Alysson Fábio
Ferrari, Vice-coordenador do curso de Bacharelado em Física; André Sarto Polo, Coordenador do curso
de Bacharelado em Química; Cesar Monzu Freire, Coordenador do curso de Bacharelado de Engenharia
Aeroespacial; Diego Araújo Azzi, Coordenador do curso de Bacharelado em Relações Internacionais;
Erika Fernanda Prados, Coordenadora do curso de Bacharelado de Engenharia de Materiais; Fernanda
Graziella Cardoso, Coordenadora do curso de Bacharelado em Ciências Econômicas; Frederico Augusto
Pires Fernandes, Coordenador do curso de Bacharelado em Engenharia Biomédica; Giselle Watanabe,
Coordenadora do curso de Licenciatura em Física; Guadalupe Maria J. A. de Almeida, Coordenadora do
curso de Bacharelado em Planejamento Territorial; Harlen Costa Batagelo, Coordenador do curso de
Bacharelado em Ciência da Computação; João Rodrigo Santos da Silva, Coordenador do curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas; Jorge Tomioka, Vice-coordenador do curso de Bacharelado de
Engenharia de Gestão; Leandro Reverberi Tambosi, Representante da Coordenação do curso de
Bacharelado em Engenharia Ambiental e Urbana; Marcela Sorelli Carneiro Ramos, Vice-coordenadora
do curso de Bacharelado em Biotecnologia; Marcelo Oliveira da Costa Pires, Coordenador do curso de
Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T); Marcelo Zanotello, Coordenador pro-tempore do curso
de Licenciatura em Ciências Naturais e Exatas (LCNE); Marco Aurélio Cazarotto Gomes, Coordenador
do curso de Bacharelado de Engenharia de Informação; Marcos Vinícius Pó, Coordenador do curso de
Bacharelado em Ciências e Humanidades (BC&H); Maria Estela Conceição de Oliveira de Souza,
Representante Técnico-Administrativo; Maria Gabriela Silva Martins Cunha Marinho, Vice-diretora do
Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Maurício Richartz,
Coordenador do curso de Bacharelado em Matemática; Paula Homem de Mello, Vice-diretora do Centro
de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Raphael Yokoingawa de Camargo, Vice-diretor do Centro de
Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Raquel Vecchio Fornari, Coordenadora do curso de
Bacharelado em Neurociência; Renato Bilotta da Silva, Representante Discente; Renato Rodrigues
Kinouchi, Coordenador do curso de Bacharelado em Filosofia; Ricardo da Silva Benedito, Coordenador
do curso de Engenharia de Energia; Roberta Guimarães Peres, Vice-coordenadora do Curso de
Bacharelado em Políticas Públicas; Roque da Costa Caiero, Vice-coordenador do curso de Licenciatura
em Filosofia; Vagner Guedes de Castro, Representante Técnico-Administrativo; Vanessa Kruth Verdade,
Coordenadora do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas; Vinicíus Pazuch, Coordenador do curso
de Licenciatura em Matemática. Ausências: Guilherme Gomes Andriato, Representante Discente; Márcia
Helena Alvim, Coodenadora pro-tempore do curso de Licenciatura em Ciências Humanas. Ausências
justificadas: Luiz Antonio Celiberto Junior, Coordenador do curso de Engenharia de Instrumentação,
Automação e Robótica. Não votantes: Adriana Pugliese Netto Lamas, Vice-coordenadora do curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas; Claudia Celeste Celestino de Paula Santos, Vice-coordenadora do
curso de Bacharelado de Engenharia Aeroespacial; Márcio Huerta Rodrigues Alves, Chefe da Central de
Atendimento ao Estudante da Prograd; Maria Cristina Zomignan, Chefe Adjunta da Divisão Acadêmica
da Prograd; Melissa Oliveira, servidora da Divisão Acadêmica da Prograd; Michelle Sato Frigo,
Coordenadora do Curso de Engenharia de Gestão; Renata Coelho, Chefe da Divisão Acadêmica da
Prograd; Roberta Kelly Amorim Gomes, servidora do Sistema de Bibliotecas da UFABC; Vânia
Trombini Hernandes, Vice-presidente da Comissão de Graduação. Apoio administrativo: Edna Maria de
Oliveira Loureiro, Assistente em Administração. Professora Paula Tiba cumprimentou a todos e deu

1
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André – SP
CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.7910/7983
gabinete.prograd@ufabc.edu.br

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Comissão de Graduação
início à sessão às dezesseis horas e dois minutos. Informes da Presidência. 1) Portaria da Pró-reitoria de
Graduação nº 1063, que designa representantes pro tempore técnico-administrativos e discentes para a
Comissão de Graduação. Professora Paula Tiba comentou a respeito da referida Portaria, designando os
representantes discentes e TAs. Tal publicação foi necessária devido ao fim do mandato desses
representantes ter ocorrido antes da publicação do Ato Decisório CG para esse mesmo fim. 2) Instituição
de novo Grupo de Trabalho para revisão da Resolução ConsEP nº 31. Professora Paula Tiba lembrou que
a proposta revisada, resultado do antigo GT, foi discutida na CG, mas recebeu muitas solicitações de
alteração. Tendo isso em vista, foi decidido criar um novo GT, para que seus membros avaliem as
propostas Os membros do antigo grupo foram consultados, dentre os quais manifestaram interesse em
continuar: Renato Bilotta, discente; professor Amaury Budri; professora Carolina Moutinho; professor
Carlos Santos, indicado pela direção do CMCC e professor Marcelo Caetano. Ainda são aguardadas as
indicações das direções do CECS e do CCNH. Professora Paula Tiba consultou se mais algum membro
desta Comissão teria interesse em participar desse novo GT. Manifestaram-se as professoras Fernanda
Cardoso, que não havia se manifestado anteriormente, e Michelle Sato Frigo, a qual também foi indicada,
posteriormente, como representante da direção do CECS. 3) Novos prazos para o envio dos Relatórios de
Avaliação de Disciplinas. Professora Paula Tiba informou novos prazos para envio dos referidos
relatórios: aqueles elaborados pelos coordenadores de curso deverão ser enviados até o dia 19 de
novembro; aqueles elaborados pelos Diretores de Centro deverão ser enviados até o dia 22 de dezembro.
A análise dos relatórios na CG está prevista para a sua primeira sessão ordinária de 2021. Professora
Paula Tiba aconselhou que na análise dos dados fossem acionados os Núcleos Docentes Estruturantes dos
cursos. 4) Aplicação da Resolução CG nº 23, que estabelece normas sobre a utilização de disciplinas de
outras Instituições de Ensino Superior e de Cursos de Pós-Graduação ou Extensão da UFABC como
disciplinas nos cursos de Graduação da UFABC. Professora Paula Tiba informou que está havendo
dificuldades para atendimento ao dispositivo do Art. 7º, § 1º da referida normativa: “As coordenações de
disciplina (e, na ausência destas, as coordenações de curso) deverão constituir comitê(s) de avaliação,
cujo funcionamento será definido entre os membros, envolvendo no mínimo outros dois membros
docentes, que atribuirão deferimento ou indeferimento a cada nova solicitação”. Por conta dessas
dificuldades, o procedimento criado que iria automatizar e acelerar o processo está sendo realizado muito
lentamente. Informou que há tutoriais em texto e em vídeo nos quais os servidores da Divisão Acadêmica
da Prograd explicam passo a passo os trâmites para a realização das etapas necessárias. Pediu aos
coordenadores de curso e diretores de centro que reforcem a necessidade de realizar esses procedimentos
junto aos coordenadores de disciplinas. A servidora Renata Coelho, chefe da Divisão Acadêmica da
Prograd, informou que estão sendo realizadas melhorias na interface dos módulos no sistema, visando a
deixá-los mais intuitivos. Lembrou que o processo é realizado em dois módulos: parte no Sistema
Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) e parte no Sistema Integrado de Patrimônio,
Administração e Contratos (SIPAC). 5) Planejamento de Alocação Didática dos próximos quadrimestres.
Professora Paula Tiba lembrou que no sistema de alocação, na aba „relatórios‟, está disponível para
acesso a proposta de alocação dos próximos quadrimestres de 2021, considerando alguns
questionamentos recorrentes recebidos pela Prograd. Informe dos membros. 1) Necessidade de criação
de banco de dados dos Planos de Ensino no CECS. O representante discente Renato Bilotta informou que
foram consultados os docentes Marcos Pó, Coordenador do BC&H e Harki Tanaka, Diretor do CECS,
acerca desse assunto. Informou que a Lei Federal nº 13168/15, que alterou a redação do § 1º do art. 47 da
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, instituiu que
os planos de ensino são classificados como documentos públicos, e por isso devem ser disponibilizados
ao público. No caso do CCNH e do CMCC, há sites que hospedam tais documentos por meio dos quais é
possível acessá-los. No entanto, no CECS não há local de consulta para os planos de ensino referentes ao
Quadrimestre Suplementar. Solicitou que as coordenações dos cursos do CECS disponibilizassem essa
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informação. Professora Michelle Sato, coordenadora do curso de Engenharia de Gestão, comentou sobre
essa questão. Informou que a falta de publicidade dos planos de ensino é um dos problemas apontados
pelos alunos do curso no processo de avaliação de disciplinas. Professora Maria Gabriela concordou com
a necessidade de publicação de tais documentos. Sugeriu que fosse criado um repositório administrado
institucionalmente de todos os cursos e disciplinas, gerido com a participação dos Centros e Prograd.
Professora Paula Tiba informou que o SIGAA possui uma limitação referente à preocupações
relacionadas à direitos autorais e com a autonomia do docente. Por isso, o sistema não permite o
compartilhamento do plano de ensino de um professor para outro que não estava cadastrado para uma
referida disciplina quando da criação desta no sistema. Segundo o Núcleo de Tecnologia e Informação, há
duas possibilidades para resolver esse impasse: ou se altera essa restrição do sistema ou se cria um novo
módulo para tal. Informou que reforçará essa demanda para o NTI. 2) Consulta às coordenações dos
cursos de licenciatura acerca de proposta de revisão da Resolução CG nº 18, que regulamenta as normas
para a realização de Estágio Supervisionado dos Cursos de Licenciatura da UFABC. O representante
discente Renato Bilotta enviou consulta aos coordenadores dos cursos de licenciatura sobre a
possibilidade de alteração da Resolução CG sobre estágios supervisionados desses cursos. Informou que
ainda aguarda a resposta das coordenações. Lembrou que a proposta de mudança surgiu do debate havido
na VIII sessão ordinária da CG, pela solicitação de um recurso discente. Salientou que a criação das
Licenciaturas Interdisciplinares (LIs) altera bastante os estágios supervisionados e por tal a normativa
citada deveria ser revista. Professor Marcelo Zanotello comentou que a revisão da normativa pode
auxiliar a revisão dos Projetos Pedagógicos dos cursos de formação em licenciatura específica, e também
normatizar mais amplamente a questão, antevendo a grande quantidade de alunos que necessitarão dos
estágios nos cursos de licenciatura interdisciplinar. Sugeriu a criação de um Grupo de Trabalho no âmbito
da Comissão de Graduação, envolvendo representantes das licenciaturas interdisciplinares, das
licenciaturas específicas, dos representantes discentes, dos representantes do COMFOR e também dos
Técnicos em Assuntos Educacionais. Professora Paula Tiba complementou que seria importante que o
Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada de Profissionais do Magistério da
Educação Básica (COMFOR-UFABC) participasse da possível revisão da Resolução CG nº 18. Informou
que repassaria à professora Suze, coordenadora desse Comitê, a referida consulta. 3) Questionamento
acerca da curricularização de créditos de extensão nos cursos de graduação. Professor Ricardo Benedito
solicitou orientação sobre formas de curricularização de créditos de extensão, diante das dificuldades e
possibilidades no curso de Engenharia de Energia. Professor Marcos Pó lembrou que estaria pendente a
criação de um Grupo de Trabalho, registrado na Ata de aprovação da Revisão do Projeto Pedagógico do
Curso (PPC) de Bacharelado em Ciências e Humanidades no ConsEPE, para discutir essa questão.
Lembrou que competiria à Reitoria a criação desse GT e solicitou que se cobrasse o órgão acerca desse
assunto. Professora Paula Tiba afirmou que ainda não tem informações sobre o andamento do GT e que
iria entrar em contato com a Pró-reitoria de Extensão e Cultura (ProEC) a esse respeito. Lembrou que há
novas diretrizes nacionais que ensejam revisão dos projetos pedagógicos dos cursos de engenharia.
Professor Marcelo Pires informou que a revisão do PPC do Bacharelado em Ciência & Tecnologia não
será realizada neste ano, devido ao contexto da pandemia e dos esforços para a execução do quadrimestre
suplementar. Professora Paula Tiba recebeu posteriormente uma informação e divulgou que já fora
publicada a Portaria nº 11 de setembro de 2020, que constituiu o GT citado, tendo como membros
Leonardo Steil, Pró-reitor de Extensão e Cultura, Ana Paula Romani, Arnaldo Rodrigues dos Santos,
Juliana Militão de Souza, Luciano Salles da Cruz, Rafael Martins (Técnico em Assuntos Educacionais,
representando a Prograd), e Roseli Benaci. Ordem do Dia. 1) Ata da VII sessão ordinária da CG,
ocorrida em 27 de agosto. Sem manifestações ou comentários, professora Paula Tiba colocou o
documento em votação, sendo aprovado com seis abstenções. Expediente. 1) Alteração e Criação de
disciplinas do Curso de Licenciatura em Química. Professor Allan informou que a proposta se trata
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principalmente de alteração e criação de disciplinas de opção limitada para o curso. Houve também
atualização de referências bibliográficas de disciplinas obrigatórias, conforme sugestão do Parecer da
Biblioteca. A proposta passou por todas as instâncias devidas. Colocou-se a disposição para sanar
possíveis dúvidas. O representante discente Renato Bilotta perguntou se houve alguma demanda discente
para a proposta ou se as mudanças foram somente de iniciativa da Coordenação do Curso. Professor
Allan respondeu que as disciplinas estiveram em discussão no âmbito do curso por dois anos. Informou
que as disciplinas foram demandas dos discentes e esses foram consultados. Afirmou que a intenção é
ofertar essas disciplinas no primeiro quadrimestre do próximo ano. Professora Paula Tiba questionou se
houve alteração de carga horária, T-P-I, nas disciplinas obrigatórias. Professor Allan respondeu que não
houve alteração de carga horária, T-P-I, nas disciplinas obrigatórias. Professor Allan solicitou que a
proposta fosse passada à Ordem do Dia, considerando o objetivo de ofertá-las no primeiro quadrimestre
de 2021. Secundada a proposta de passagem à Ordem do Dia, professora Paula Tiba colocou o referido
avanço na pauta em discussão, sem nenhuma manifestação dos presentes. Na Ordem do Dia, a proposta
foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. Encerrados os itens da pauta, professora
Paula Tiba agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às dezessete horas e vinte e seis minutos,
cuja ata foi lavrada por mim, Marcelo Sartori Ferreira, Secretário Executivo, e aprovada pela Presidente,
Paula Ayako Tiba, e demais membros presentes à sessão.----------------------------------------------------------

PAULA AYAKO TIBA
Presidente

VÂNIA TROMBINI HERNANDES
Vice-presidente

MARCELO SARTORI FERREIRA
Secretário Executivo
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