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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da VII sessão ordinária de 2020 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada no dia 27 de agosto, às 14h, por 

videoconferência.   

 

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

 

Informes da Presidência:   

1) Ações da UFABC frente à pandemia de COVID-19.  Professora Paula Tiba apresentou 

resumidamente as ações: a) Formas de garantir a segurança (discentes, docentes, TAs, 

terceirizados) por meio do distanciamento físico; b) Formas de garantir o funcionamento mínimo 

da Universidade; c) Outras iniciativas. 

2) Projeto Q Zero. Professora Ângela Fushita explicou que o projeto é oriundo de dois editais 

lançados pela Pró-reitoria de Graduação: Edital de Monitoria e Edital de Propostas de Melhoria 

para o Ensino de Graduação, em 2018 e 2019. Esse projeto foi renovado em 2020. O objetivo do 

projeto é integrar e nivelar os conhecimentos básicos dos ingressantes, com auxílio de discentes 

monitores. 

3) Relatório de Autoavaliação Institucional 2020. Professora Carolina Stuchi informou que a 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) foi definida pela Lei n°10.861/2004, que instituiu o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES. O referido relatório, recebido pelos 

membros da CG em anexo à convocação, é produzido anualmente, mas o ciclo completo de 

avaliação abrange três anos. O relatório deste ano foi entregue ao MEC. A CPA tem obrigação de 

apresentar esse relatório aos Conselhos Superiores da UFABC, cujo encaminhamento já foi feito. 

Fez uma apresentação do relatório. 

4) Processo de Avaliação de Disciplinas da Graduação. Professora Paula Tiba informou que houve 

um processo de auditoria interna, durante o qual a Prograd foi questionada acerca da avaliação de 

disciplinas. A Auditoria Interna da UFABC (AUDIN) orientou que o formato e os procedimentos 

do processo de avaliação de disciplinas deveriam sofrer alteração. O objetivo é seguir uma 

metodologia para acompanhamento dos encaminhamentos oriundos da avaliação de disciplinas. 

5) Portaria conjunta entre Pró-reitoria de Graduação e Assessoria de Relações Internacionais que 

determina os procedimentos para o estabelecimento de acordos de duplo diploma de cursos de 

graduação. Professora Paula Tiba informou acerca da publicação do referido documento. Salientou 

que a demanda de duplo diploma de curso de graduação aumentou, ensejando criação da citada 

normativa e o fluxo desse processo. 
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6) Indicação de representante discente do COMFOR-UFABC. Professora Paula Tiba informou 

que o Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada de Profissionais do 

Magistério da Educação Básica (COMFOR-UFABC) necessita da indicação de representes 

discentes dos cursos de licenciatura para sua composição, conforme estipula seu Regimento 

Interno. O representante discente na CG Renato Bilotta havia indicado um aluno para 

representação no Comitê, mas tal estudante não estava matriculado num curso de licenciatura, 

impossibilitando-o de assumir tal representação. Posteriormente, foram indicados os discentes 

Kaio Barbosa Laurentino (titular) e Matheus Lopes Silva (suplente), regularmente matriculados 

em cursos de licenciatura da UFABC. Professora Paula Tiba consultou os membros sobre a 

indicação da dupla citada, sendo esta aprovada por unanimidade. 

Informe dos membros:  

Questionamento acerca dos critérios de seleção de discentes no sistema de matrícula. O 

representante discente Renato Bilotta apresentou a Nota do Centro Acadêmico de Políticas 

Públicas, a qual julgou pertinente às discussões sobre a proposta de Revisão da Resolução ConsEP 

nº 31 (que normatiza o ingresso nos cursos de formação específica após a conclusão dos 

bacharelados interdisciplinares oferecidos pela UFABC). Solicitou o retorno da discussão sobre a 

revisão da Resolução ConsEP nº 31. 

Ordem do Dia:  

1) Ata da I sessão ordinária da CG, ocorrida em 20 e 27 de fevereiro. Sem manifestações, a 

proposta foi colocada em votação, sendo aprovada com cinco abstenções. 

2) Ata da II sessão ordinária da CG, ocorrida em 12 de março. Professora Paula Tiba informou 

que houve uma correção ortográfica indicada pela professora Vanessa Kruth Verdade, a qual já 

foi acatada. Sem manifestações, a proposta foi colocada em votação, sendo aprovada com seis 

abstenções. 

3) Aprovação ad referendum do Ato Decisório CG que formaliza acordo de mobilidade e aditivo 

de duplo diploma entre a UFABC e a Polytech Sorbonne, França, para fins de obtenção de título 

de Bacharel (a) em Ciência e Tecnologia e Bacharel (a) em Engenharia de Materiais para 

estudantes da Polytech Sorbonne e de Engenheiro (a), Especialização Materiais-Química para 

estudantes da UFABC. Professora Paula Tiba informou que essa normativa estabelece o fluxo para 

aprovação dos acordos dessa ordem entre a UFABC e outras universidades. Explicou que os 

documentos desse acordo podem ser conferidos no Sistema Integrado de Patrimônio, 

Administração e Contratos (SIPAC). Sem manifestações, o documento foi colocado em votação, 

sendo aprovado por unanimidade. 

4) Aprovação ad referendum do Ato Decisório CG que prorroga mandato dos atuais representantes 

discentes e técnico-administrativos na Comissão de Graduação (CG) até a posse dos novos 

representantes das referidas categorias, nesta comissão, e definição sobre possível realização de 

eleição virtual. Professora Paula Tiba explicou que tal Ato Decisório foi aprovado em razão do 

fim do mandato dos representantes eleitos, que aconteceu após a paralisação das atividades 

presenciais devido à pandemia. Após comentários e sugestões, colocou o documento em votação 

juntamente com o encaminhamento de manter a representação atual e retomar o assunto em 

dezembro, para que novos representantes tomem posse no início do próximo ano, mediante 

processo eleitoral, sendo tal proposta aprovada por unanimidade. 

Expediente: 

Solicitação de recurso do aluno Márcio Silva Oliveira referente ao indeferimento de suas 

solicitações de matrícula para módulos curriculares de Estágios Supervisionados de licenciatura. 

O discente Márcio Silva Oliveira ressaltou a importância de se dar oportunidade de fala a todas as 
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categorias da comunidade acadêmica em todas as instâncias da universidade. Informou que em 

termos práticos sua solicitação não geraria efeitos, considerando o contexto da pandemia, mas 

ressaltou que para o próximo ano e em demais casos semelhantes seria importante avaliar sua 

questão. Apresentou sua demanda, que inclui ajustes na Resolução CG nº 18, de 11 de outubro de 

2017, e contextualizou a situação. Após comentários, deliberou-se que não haveria opção de 

recurso, conforme exposições apresentadas. Professora Paula Tiba retomou o entendimento de que 

a discussão desse item deveria ser encerrada, pois não haveria questão a ser deliberada. 

Consultados os membros, tal encaminhamento foi aprovado sem manifestações contrárias. 


