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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da II sessão ordinária de 2020 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada no dia 12 de março, às 13h30, 

no Auditório 005 do Bloco Beta, em São Bernardo do 

Campo.   

 

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 aos novos membros: 

Cristina Ribas Fürstenau, Coordenadora do curso de Bacharelado em Biotecnologia, e Marcela 

Sorelli Carneiro Ramos, Vice-coordenadora do curso de Bacharelado em Biotecnologia.  

2) Publicação do Ato Decisório da CG nº 10, que suspende os efeitos dos parágrafos 1º ao 6º do 

Art. 7º da Resolução CG nº 023. Informou que o referido Ato suspende, para as solicitações 

recebidas no terceiro quadrimestre de 2019, o efeito dos parágrafos 1º ao 6º do Art. 7º da Resolução 

da Comissão de Graduação 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 e substitui as Resoluções ConsEPE nº 115 e 146. 

3) Publicação da Resolução CG nº 025, que estabelece procedimentos para o Regime de Exercícios 

Domiciliares. Informou sobre a publicação da referida Resolução, que dispõe sobre o 

procedimento para o Regime de Exercícios Domiciliares. 

4) Planejamento de alocação de turmas. Professor Alexei Magalhães Veneziani lembrou que está 

sendo realizado pela Coordenação Geral dos Cursos de Graduação o planejamento para o 2º e 3º 

quadrimestres deste ano e que está à disposição para tirar dúvidas. 

5) Informações sobre a pandemia do novo Coronavírus. Professora Paula Tiba comunicou que 

esteve em reunião com a Reitoria a esse respeito e que será criado um Comitê de especialistas no 

assunto, além de representantes dos municípios do ABC e do Governo Estadual, para analisar e 

planejar ações sobre essa questão. 

6) Procedimentos de fala durante as sessões da Comissão de Graduação. Informou alguns 

procedimentos durantes as sessões, para melhor andamento das reuniões. 

7) Contagem de créditos de graduação para integralização. Deonete Rodrigues Nagy, servidora da 

Prograd, apontou alguns problemas ocorridos nos históricos dos alunos, devidos à mudança em 

disciplinas, como categoria, e sua convalidação no sistema. Informou que entrará em contato com 

os coordenadores de curso para avaliação de alguns casos de disciplinas que necessitam de 

correção no sistema, à parte da Tabela de Transição entre Matrizes Curriculares.
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8) Prazo de adequação aos Projetos Pedagógicos dos cursos interdisciplinares. A Resolução 

ConsEPE nº 230 normatiza que a Prograd deverá emitir uma Portaria estipulando prazos para a 

adequação de um Projeto Pedagógico de um curso de formação específica após a revisão de um 

PPC de um curso de ingresso.  Acerca dos cursos de licenciatura, já foi publicada Portaria da 

Prograd, a qual estipula o prazo de adequação até o final de 2020 para aprovação final no ConsEPE 

(respeitando os prazos das demais instâncias). Acerca dos cursos de formação específica 

vinculados ao BC&H, haverá um prazo maior, a ser definido pela Prograd, após consulta às 

direções de centro e coordenações de curso.  

Informe dos membros:  

1º Congresso Universitário Regional do ABC. Professora Fernanda Graziella Cardoso informou 

sobre a realização do referido evento, a ocorrer no campus de Santo André da UFABC. Passou a 

palavra a Mario Martiello, Diretor de Planejamento Estratégico da Prefeitura de Santo André. Ele 

informou que o tema do evento é “Desafios e Perspectivas para o Desenvolvimento Sustentável 

na Região do Grande ABC” Formado por quatro eixos temáticos: desenvolvimento econômico, 

desenvolvimento humano, desenvolvimento urbano e ambiental e gestão e inovação. 

Ordem do Dia:  

1) Proposta de Resolução que estabelece regras para o trancamento de matrícula nos cursos de 

graduação na UFABC e revoga e substitui a Resolução ConsEPE nº. 63 e a Resolução ConsEPE 

nº. 221. Professora Erika Fernanda Prados apresentou sua relatoria, destacando o contexto e o 

histórico da proposta. Avaliou que o documento contemplou todas as sugestões feitas durante a 

discussão na I sessão ordinária da Comissão de Graduação, não havendo sugestões de alteração 

e/ou aprimoramento no texto. Posicionou-se favorável à aprovação do documento. Após 

comentários e sugestões, professora Erika sugeriu pequena adequação de modo a deixar mais clara 

a redação do Inciso IX do Art. 4º, a qual foi acatada pelos membros. Professora Paula Tiba colocou 

em votação a proposta de Resolução, sendo aprovada por unanimidade. 

Expediente: 

1) Proposta de Resolução que normatiza o ingresso nos cursos de formação específica após a 

conclusão dos bacharelados interdisciplinares oferecidos pela UFABC e substitui a Resolução 

ConsEP nº 31. Professora Paula Tiba apresentou um histórico da proposta e sua motivação. Por 

solicitação dos membros da CG, esse item foi mantido no Expediente após a última sessão. 

Informou que foram recebidas sugestões da Comissão de Políticas Afirmativas (CPAf). Após 

comentários e sugestões, considerando o tempo hábil para discussão, professora Paula Tiba sugeriu 

a manutenção da proposta no Expediente da pauta e pediu que mais sugestões de alteração fossem 

enviadas. Os membros acataram esse encaminhamento. 

2) 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. Professora Fernanda Cardoso apresentou a proposta. 

Explicou que esse documento passara na CG, sofrendo modificação no preâmbulo da proposta. 

Contudo, percebeu-se que a versão homologada na CG era uma versão prévia, com a supressão de 

três parágrafos. Foi acordado com a Direção do CECS e com a Prograd que seria mais adequado 

passá-la novamente nesta Comissão com o acréscimo necessário. Após alguns questionamentos e 

seus devidos esclarecimentos, a proposta, sem alterações, foi submetida a votação de passagem 

para a Ordem do Dia. Nesta etapa, sem comentários ou sugestões de alteração, a proposta foi 

colocada em votação, sendo homologada por unanimidade.  


