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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da XI sessão ordinária de 2020 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada no dia 10 de dezembro, às 14h, 

por videoconferência.   

 

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: 

Marilia Mello Pisani, Vice-coordenadora do curso de Licenciatura em Filosofia; Cesar Monzu 

Freire e Claudia Celeste Celestino de Paula Santos, Coordenador e Vice-coordenadora do curso 

de Engenharia Aeroespacial; Jerônimo Cordoni Pellegrini e Saul de Castro Leite, Coordenador e 

Vice-coordenador do curso de Bacharelado em Ciência da Computação; e Raquel Vecchio Fornari 

e Rodrigo Pavão, Coordenadora e Vice-coordenador do curso de Bacharelado em Neurociência. 

2) Encaminhamento sobre o ingresso 2021 para o ConsEPE. Professora Paula Tiba lembrou que 

na última sessão da CG fora realizada discussão sobre o ingresso 2021, na qual se levantaram 

várias preocupações sobre o assunto. Informou que a discussão também será levada ao ConsEPE. 

Diante da situação atual no contexto da pandemia, o procedimento para aprovação do Edital de 

Ingresso será alterado. Pretende-se aprovar uma Resolução com diretrizes gerais para elaboração 

do Edital. 

3) Proposta de convênio piloto via Andifes - Unirede - mobilidade de estudantes em disciplinas 

ofertadas remotamente. Informou que está sendo estudado por um Grupo de Trabalho, instituído 

pelo Colégio de Pró-reitores das Instituições Federais de Ensino (COGRAD), um projeto piloto 

para avaliar a possibilidade de mobilidade de estudantes em disciplinas ofertadas remotamente, 

durante o período da pandemia. 

4) Aprovação da Resolução ConsEPE nº 245, que estabelece a autorização para a oferta 

excepcional de componentes curriculares e de outras atividades acadêmicas presenciais durante 

o(s) chamado(s) "Quadrimestre(s) Suplementar(es)". Comunicou sobre a aprovação e publicação 

da referida normativa, discutida e aprovada na II sessão extraordinária conjunta entre Comissão 

de Graduação e Comissão de Pós-graduação.
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Informes dos membros:  

1) Eleições para representantes discentes e técnico-administrativos na CG. O representante 

discente Renato Bilotta da Silva levantou a questão, que fora discutida anteriormente na CG. 

Informou que em breve integralizaria seu curso e não teria mais vínculo discente. Professora Paula 

Tiba encaminhou o assunto para discussão no Expediente desta sessão. 

2) Recomendação sobre o planejamento dos planos de aula, sob as normas da Resolução ConsEPE 

nº 240. Professor Harki Tanaka apresentou a referida recomendação. 

3) Oferta do Curso de Física – Revisão de Tópicos do Ensino Médio. Professor Marcelo Oliveira 

da Costa Pires agradeceu à Divisão de Ensino e Aprendizagem Tutorial (DEAT) da Prograd pela 

oferta do Curso de Física – Revisão de Tópicos do Ensino Médio, que auxiliou muitos alunos. No 

entanto, a DEAT não voltou a oferecer o curso. O docente que ajudou a elaborar o curso solicitou 

nova oferta no início de 2021. Contudo, a DEAT não conseguiu monitores suficientes. Demonstrou 

insatisfação a esse respeito. Professora Paula Tiba lembrou que as aulas desse curso são 

ministradas por alunos bolsistas. Como não havia previsão orçamentária para as bolsas, não havia 

recursos para ofertar o curso no início de 2021. 

Ordem do Dia:  

1) Ata da IX sessão ordinária da CG, ocorrida em 15 de outubro. Sem manifestações, o documento 

foi colocado em votação, sendo aprovado com duas abstenções.  

2) Ata da X sessão ordinária da CG, ocorrida em 12 de novembro. Sem manifestações, o 

documento foi colocado em votação, sendo aprovado com uma abstenção. 

Expediente: 

1) Calendário 2021 de sessões ordinárias da Comissão de Graduação. Professora Paula Tiba 

apresentou a proposta. Explicou que na elaboração da proposta são considerados: realização no 

período letivo previsto no calendário acadêmico; não coincidência de datas próximas às sessões 

dos Conselhos Superiores; previsão de continuação das sessões; observância de datas de sessões 

de outras comissões (CPG, CEC etc.); alternância de locais das sessões entre os campi de Santo 

André e São Bernardo do Campo. Após comentários e sugestões, professora Paula Tiba solicitou 

a passagem do item para a Ordem do Dia, a qual foi acatada por unanimidade pelos membros. Na 

Ordem do Dia, sem mais comentários ou sugestões, professora Paula Tiba colocou a proposta com 

as alterações sugeridas em votação, sendo aprovada por unanimidade. 

2) Tabela de Transição entre Matrizes Curriculares do curso de Bacharelado em Filosofia. 

Professora Paula Tiba explicou que há tabelas de transição entre matrizes dos cursos de graduação, 

as quais apresentam um registro histórico das mudanças ocorridas nas disciplinas e suas 

convalidações nas diferentes matrizes curriculares. Essa tabela orienta os discentes quanto ao 

planejamento de sua trajetória acadêmica, além de facilitar a contagem de créditos para 

integralização de curso. O PPC de Bacharelado em Filosofia, que recentemente passou por uma 

revisão, necessita, por isso, da aprovação de sua Tabela de Transição entre suas Matrizes 

Curriculares. Sem comentários ou sugestões, professora Paula Tiba solicitou a passagem do item 

para a Ordem do Dia, a qual foi acatada por unanimidade pelos membros. Na Ordem do Dia, sem 

comentários ou sugestões, a proposta, sem alterações, foi submetida a votação, sendo aprovada 

por unanimidade. 

3) Grupo de Trabalho para revisão da Resolução CG nº 18, visando à adequação das normas sobre 

estágio aos cursos de licenciatura interdisciplinar e aos projetos pedagógicos em revisão dos cursos 

de licenciaturas específicas. Professor Marcelo Zanotello salientou haver necessidade de revisar a 
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Resolução, pois os cursos de licenciatura específica estão se adequando às licenciaturas 

interdisciplinares e que, em breve, as LIs terão alunos ingressantes que necessitarão de normas 

atualizadas, contemplando as especificidades de seus estágios curriculares. Pediu a criação de um 

Grupo de Trabalho para elaboração de uma proposta de Resolução. Sugeriu que os membros desse 

GT tivessem representantes docentes das coordenações dos cursos de licenciatura interdisciplinar 

e dos cursos de licenciatura em formação específica, um representante do COMFOR-UFABC, um 

Técnico em Assuntos Educacionais da Prograd e dois representantes discentes, preferencialmente 

dos cursos de licenciatura. Sugeriu a data limite de 21 de janeiro para criação do GT, com início 

de suas atividades em fevereiro de 2021. Professora Paula Tiba informou que a Pró-reitoria de 

Graduação enviaria o pedido de indicação de membros, considerando os representantes citados. 

Os membros da CG aprovaram o encaminhamento por unanimidade. 

4) Discussão sobre aumento de solicitações de Estudo Dirigido. Professora Vanessa Kruth 

Verdade informou que, quando os discentes souberam que o 1º quadrimestre de 2021 seria 

realizado remotamente, começaram a solicitar oferta de disciplinas na modalidade de Estudo 

Dirigido. Contudo, a finalidade, o escopo e os requisitos para a oferta de Estudo Dirigido divergem 

da oferta remota de disciplinas, ocorrida por conta da pandemia de Covid-19. Solicitou 

esclarecimento e diretriz institucional sobre como proceder mediante a essas solicitações. Após 

comentários e sugestões, professora Paula Tiba considerou que seria pertinente adentrar o próximo 

ponto da pauta, que se relaciona com os apontamentos feitos, e poderia auxiliar na busca de 

soluções para a questão. 

5) Discussão sobre oferta da disciplina de Base Experimental das Ciências Naturais. Professora 

Paula Tiba informou que a disciplina é obrigatória para ingressantes do BC&T e discentes da 

LCNE. Não foi ofertada para ingressantes de 2020, pois é uma disciplina totalmente prática, e não 

seria ofertada em 2021, em caso de continuação de oferta remota. Considerando sua importância 

como introdução a laboratórios, não seria interessante cursá-la ao final do curso. Concluiu-se, em 

reunião sobre o assunto, que se levantaria o número de discentes que necessitam dessa disciplina 

para integralizar o curso. Em seguida, a coordenação faria uma avaliação no histórico desses 

alunos, considerando disciplinas cursadas aqui ou fora da UFABC, de forma a encontrar uma 

possibilidade de equivalência. Após comentários, professora Paula Tiba concluiu, a respeito de 

outras disciplinas solicitadas na modalidade de Estudo Dirigido, a possibilidade levantada de 

concessão de equivalência com outras disciplinas cursadas no histórico discente e a possibilidade 

de alteração nas portarias específicas de cada curso poderiam dar conta de solucionar a maior parte 

da demanda discente de Estudo Dirigido. 

6) Eleições para representantes discentes e técnico-administrativos na Comissão de Graduação. 

Professora Paula Tiba lembrou que o mandato dos representantes discentes e técnicos 

administrativos nesta Comissão fora prorrogado, devido à pandemia e às dificuldades em se 

realizar o processo eleitoral naquele momento. Considerando que a situação não mudaria tão 

brevemente, avaliou ser importante realizar o processo eleitoral. Propôs a criação da Comissão 

Eleitoral e a realização da eleição em fevereiro de 2021, para que os novos membros tomassem 

posse em março de 2021. Renato Bilotta manifestou disponibilidade como representante discente 

e Maria Estela Conceição de Oliveira de Souza como representante TA da Comissão Eleitoral. 

Sem manifestações docentes, restou a indicação de um representante docente, a ser preenchida 

posteriormente. O encaminhamento de criação da Comissão Eleitoral, sua composição e início de 

seus trabalhos foi aprovado pelos membros. 


