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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da X sessão ordinária de 2020 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada no dia 12 de novembro, às 14h, 

por videoconferência.   

 

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

 

Informes da Presidência:   

1) Grupo de Trabalho para revisão da Resolução ConsEP nº 31. Professora Paula Tiba informou 

sobre a publicação de Portaria que instituiu o GT. O Grupo de Trabalho é composto pelos seguintes 

membros: Paula Ayako Tiba, Pró-reitora de Graduação; Amaury Kruel Budri, docente; Marcelo 

Salvador Caetano, docente; Carolina Moutinho Duque de Pinho, docente; Fernanda Graziella 

Cardoso, Coordenadora do curso de Bacharelado em Ciências Econômicas; Michelle Sato Frigo, 

Coordenadora do curso de Engenharia de Gestão e representante da Direção do Centro de 

Engenharia e Ciências Sociais (CECS); Carlos da Silva dos Santos, representante da Direção do 

Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); e Renato Bilotta da Silva, representante 

discente na Comissão de Graduação. 

2) Aprovação e publicação do calendário acadêmico e de matrículas em disciplinas. Informou 

sobre a publicação do referido calendário, que foi aprovado por unanimidade pelo ConsEPE. 

3) Reuniões sobre curricularização de créditos de extensão na graduação. Professora Paula Tiba 

informou que estão ocorrendo reuniões sobre o referido assunto, promovidas pela Pró-reitoria de 

Extensão e Cultura (ProEC). No dia 6 de novembro ocorreu reunião para esclarecer a questão com 

os cursos específicos vinculados ao BCH; no dia 11 de novembro, ocorreu para os demais 

bacharelados e no mesmo dia outra para os cursos de engenharia; no dia 27 de novembro ocorreria 

a reunião para os BIs e LIs. Coordenadores de curso receberão documentos com uma série de 

subsídios. Em caso de dúvidas, pode-se contatar ProEC ou Prograd. 

4) Apresentação de iniciativas e atividades desenvolvidas pelo Sistema de Bibliotecas da UFABC 

(SisBi) durante a pandemia de Covid-19. A servidora Maria do Carmo Cardoso Kersnowsky, da 

Biblioteca, fez uma apresentação a respeito do referido assunto. Os espaços e acervos estão 

indisponíveis nesse momento, mas continua atendendo a demais serviços, como: declaração de 

ausência de débito com a Biblioteca; orientação sobre acesso a recursos informacionais; portal de 

periódicos; acesso a portal de normas técnicas; auxílio na busca bibliográfica a docentes e 

discentes; informações sobre alterações em bibliografias quando de mudança em disciplinas ou 

revisão em PPC; orientação de normalização de teses e dissertações; elaboração de fichas 

catalográficas de trabalhos acadêmicos; atendimento à solicitação de cópias de documentos 

técnico-científicos, por meio de computação bibliográfica com outras bibliotecas.
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5) Eleição de representantes técnico-administrativos e docentes para a Comissão Interna de Saúde 

do Servidor Público (CISSP). Professora Vânia Trombini Hernandes lembrou que as inscrições 

para a referida eleição se encerram em 16 de novembro. Solicitou auxílio aos coordenadores de 

curso para divulgação. 

Informes dos membros:  

1) Aumento de solicitações de Estudo Dirigido. Professora Vanessa salientou que o Estudo 

Dirigido se aplica a casos bem específicos. No entanto, informou que os discentes começaram a 

fazer solicitações para disciplinas complexas de se adaptar a essa modalidade, como Base 

Experimental das Ciências Naturais. Pediu orientação institucional a esse respeito, pois pode haver 

solicitações aceitas por um docente e negadas por outros. Professora Paula Tiba considerou que, 

por se tratar de uma Resolução da CG, a qual determina que cada curso pode aplicar regras 

complementares, entende que a CG é quem deveria se manifestar sobre o tema. Sendo assim, 

propôs colocar essa discussão no Expediente desta sessão. A proposta foi aprovada pelos 

membros. 

2) Disponibilização dos Planos de Ensino de disciplinas do CECS. O representante Vagner 

Guedes, chefe da Divisão Acadêmica do CECS, informou que os referidos Planos de Ensino, 

inclusive os das disciplinas do Quadrimestre Suplementar, estão disponíveis no site do CECS.  

3) Eleição de representantes para o Comitê de Extensão e Cultura (CEC). O representante discente 

Renato Bilotta informou que as inscrições vão até o dia 19 de novembro. Solicitou aos membros 

auxílio na divulgação.  

Ordem do Dia:  

Ata da IX sessão ordinária da CG, ocorrida em 15 de outubro. Professora Paula Tiba informou que 

o documento não fora produzido em tempo e retirou o item da pauta, a constar da Ordem do Dia 

da próxima sessão.  

Expediente: 

1) Proposta de Resolução CG que estabelece normas sobre a utilização de horas vivenciadas no 

Programa de Residência Pedagógica da UFABC como Estágios Supervisionados das 

Licenciaturas. Professor Marco Antonio Bueno Filho fez uma apresentação sobre a proposta, 

destacando os antecedentes, objetivos gerais do projeto aprovado na UFABC e a quem se destina 

o Programa de Residência Pedagógica. Ações: 1 - Prever o aproveitamento nos PPCs dos cursos 

de licenciatura como uma possibilidade. Horas vivenciadas no Programa de Residência 

Pedagógica ou outro de mesma natureza que o venha substituir poderão ser aproveitadas como 

horas de Estágio Supervisionado, segundo normatização prevista em resolução específica. 2 - 

Resolução específica. Após comentários e sugestões, professor Marco Antonio informou que o 

assunto seria discutido entre o COMFOR e as coordenações dos cursos de licenciatura e seus 

Núcleos Docentes Estruturantes. Ao fim da discussão, professora Paula Tiba esclareceu aos 

demandantes que poderiam retornar o assunto à CG posteriormente, quando e se entendessem 

oportuno. 

2) Proposta de revisão do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Neurociência. 

Professora Rachel Fornari fez uma apresentação sobre a proposta: “II Revisão do PPC do BNC. 

Novembro 2020. Disciplinas Obrigatórias: Alterações de nome: Introdução à Neurociência 

Computacional → Neurociência Teórica e Computacional; Pesquisa e Comunicação Científica → 

Comunicação Científica. Ajustes de ementa, recomendações e atualização de bibliografia. 

Alteração de T-P-I: Neuropsicofarmacologia: de 3-1-4 para 4-0-4; Neurobiologia Molecular e 

Celular: de 4-2-4 para 4-0-4 (de 6 para 4 créditos); Disciplinas Obrigatórias (redução de 2 créditos 

de disciplinas Obrigatórias); Exclusão de uma disciplina obrigatória (Morfofisiologia Humana I – 
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4-2-4; 6 créditos); Criação de uma disciplina obrigatória (Biofísica de Membranas – 6-0-6; 6 

créditos); Ajuste do número de créditos de disciplinas obrigatórias, de opção limitada e livres: 

ajuste dos créditos de disciplinas obrigatórias e da carga horária total do curso: de 720 para 696 

horas e de 60 créditos para 58; horas totais: de 2724 para 2700. Ajuste do número de créditos de 

disciplinas obrigatórias, de opção limitada e livres: Ajuste dos créditos de disciplinas de opção 

limitada e livres, conforme PPI 2017: De Opção limitada: de 324 para 300 horas: de 27 para 25 

horas; De disciplinas livres: de 120 para 144 horas: de 10 para 12 créditos. Integração de atividades 

extensionistas à matriz curricular do curso: transferência de 48h do estágio curricular para 

atividades extensionistas em neurociência; Estágio supervisionado: de 360 para 312 horas: de 30 

para 26 créditos; PNE 2014-2024 – meta de curricularização da extensão (10%): 10% BC&T → 

240h; 10% BNC → 270h; Atividades extensionistas no BNC → 48h; Coordenação de extensão 

(docentes do BNC) – fomento, avaliação, validação das atividades. Reestruturação das regras e 

redução da carga horária total de estágios obrigatórios: Redução de carga horária → de 360 para 

312h; Flexibilização do número de estágios → não será mais exigido 3 estágios, e sim a carga 

horária total, sendo acordado que uma IC cadastrada em edital da Propes valerá no máximo 156h; 

Regras detalhadas serão explicitadas em Portaria do CMCC (em preparação). Atualização do 

catálogo de disciplinas de opção limitada: Transferência das listas de disciplinas de opção limitada 

para o anexo; Atualização de ementa, recomendações e bibliografia (em análise no Conselho do 

CMCC); Criação de novas disciplinas (em análise no ConCMCC). Alterações na ordem de 

oferecimento e na estrutura da matriz sugerida do curso: Biofísica de membranas → 6º quad.; 

Neurobiologia Molecular e Celular → do 6º para o 8º quad.; Neurociência teórica e computacional 

→ do 10º para o 7º quad.; Introd. Inferência Estatística → do 9º para o 7º quad.; 

Neuropsicofarmacologia → do 7º para o 9º quad.; Comunicação Científica → do 7º para o 8º quad. 

Introdução a Filosofia da Mente → do 7º para o 10º quad. ; Neuroetologia → do 8º para o 11º 

quad. Informação aos alunos: Recomendação sobre conhecimento de Inglês técnico, para leitura 

de referências técnicas. Convalidação: O conjunto de disciplinas novas "Neurobiologia Molecular 

e Celular" (4-0-4) e "Práticas em Neurobiologia Molecular e Celular" (0-2-2) equivalem à 

disciplina antiga "Neurobiologia Molecular e Celular" (4-2-4). Para a convalidação dos estágios 

obrigatórios será considerada a carga horária total necessária no presente projeto pedagógico 

(312h). Por exemplo, se 240h foram cumpridas previamente, um estágio de pelo menos 72h deverá 

ser realizado para completar a carga horária).” Após comentários e sugestões, a proponente 

informou que iria fazer alterações e avaliar as sugestões e que posteriormente solicitaria inclusão 

da proposta atualizada na Ordem do Dia. 

3) Discussão sobre o ingresso de discentes nos cursos de graduação em 2021. O servidor da 

Prograd Rail Ribeiro fez uma apresentação sobre o assunto: “Há muitas incertezas para o ingresso 

de 2021. Será o 15º ingresso que a UFABC realiza. O ENEM 2020 já teve a publicação do edital 

e as inscrições para a avaliação. As provas foram adiadas para janeiro de 2021. Informou que o 

SiSU 2021 tem cinco etapas: Publicação edital; Termo de Adesão (IES); Inscrições candidatos; 

Resultado individual SiSU e Lista de Espera SiSU. Não há previsão para nenhuma dessas etapas. 

Além disso, há quatro questões a serem definidas: 1) Haverá ingresso em 2021? 2) Manter vagas 

(quantas?20?) para olimpíadas do conhecimento 3) Manter a oferta de vagas total (2.008)? 4) 

Reduzir vagas?” Professora Paula Tiba explicou que a questão não seria deliberativa, mas se 

trataria de uma consulta, para embasar tomadas de decisões em cenários futuros. Após discussão, 

professora Paula Tiba comprometeu-se a levar as opiniões quando houvesse essa discussão nos 

Conselhos Superiores. 


