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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da IX sessão ordinária de 2020 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada no dia 15 de outubro, às 14h, por 

videoconferência.   

 

Sessão presidida pela professora Paula Ayako Tiba, Pró-Reitora de Graduação. 

 

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 Graziella Cardoso 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. Informou haver 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
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docentes, que atribuirão deferimento ou indeferimento a cada nova solicitação”. Por isso, 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. 

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. 

Informes 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. 

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 VII 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. 

Professora Paula Tiba disse 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 

Piza, 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 

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 Soares da Cruz, Rafael Martins (Técnico em Assuntos Educacionais, representando a 

Prograd), e Roseli Benassi. 

Ordem do Dia:  

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: 

Alteração e Criação de disciplinas do Curso de Licenciatura em Química. Professor Allan Moreira 

Xavier informou que a proposta trata principalmente de alteração e criação de disciplinas de opção 

limitada para o curso. Houve também atualização de referências bibliográficas de disciplinas 
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obrigatórias, conforme sugestão do Parecer da Biblioteca. A proposta passou por todas as 

instâncias devidas. Colocou-se à disposição para sanar possíveis dúvidas. Após comentários, 

professor Allan solicitou que a proposta fosse promovida à Ordem do Dia, considerando o objetivo 

de ofertá-las no primeiro quadrimestre de 2021. Secundada a solicitação, 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. 


