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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da I sessão ordinária de 2021 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada no dia 04 de fevereiro, às 14h, 

por videoconferência.   

 

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

 

Informes da Presidência:   

1) Relatórios sobre o processo de Avaliação de Disciplinas referente a 2019. Informou sobre o 

recebimento dos referidos relatórios. Os relatórios são elaborados com base nos dados obtidos de 

avaliações dos discentes e docentes sobre disciplinas ofertadas a cada quadrimestre.  

2) Grupo de Trabalho para revisão da Resolução CG nº 18, Regulamenta as normas para a 

realização de Estágio Supervisionado dos Cursos de Licenciatura da UFABC. Informou sobre a 

publicação da Portaria Prograd nº 1466, que instituiu o referido GT. Citou a composição do grupo. 

A revisão da normativa citada foi sugerida tanto por discentes, como por docentes dos cursos de 

licenciatura em sessões anteriores da CG. Informou que, assim que o GT finalizasse seus trabalhos, 

seu resultado seria apresentado ao COMFOR e à CG. 

3) Comissão Eleitoral para eleições dos representantes discentes e técnico-administrativos da CG. 

Mencionou a publicação da Portaria Prograd nº 1478, que institui a referida Comissão Eleitoral, 

citando sua composição. Em breve seria iniciado o processo eleitoral para representantes discentes 

e técnico-administrativos da CG. 

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 QS. Informou 

sobre a publicação da referida Resolução. 

5) Aprovação da Resolução ConsEPE nº 246 que normatiza o processo seletivo para acesso aos 

cursos interdisciplinares de ingresso da UFABC, e dos Atos Decisórios correspondentes – de 196 

a 199. Avisou sobre a publicação da referida Resolução. 

6) Aprovação do Ato Decisório ConsEPE nº 200 que trata de regras excepcionais para o ingresso 

2021. Informou sobre a publicação do referido Ato Decisório. 

7) Alocação Didática. Professora Paula Tiba lembrou os membros do prazo de 19 de fevereiro, 

para que as coordenações de curso realizassem a alocação didática referente ao 2º quadrimestre, e 

o prazo de 25 de fevereiro, para ajustes das direções de centro, conforme calendário acadêmico 

aprovado na CG e ConsEPE. De acordo com o Plano de Retomada e Resoluções pertinentes, a 

data limite para definição do modelo de oferta do 2º quadrimestre se encerrou no dia 11 de janeiro, 

o qual será realizado no formato remoto.  Desde  essa  definição,  a  Coordenação  dos  Cursos de  
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Graduação (CGCG), coordenações dos cursos de ingresso e direções de centro planejam a oferta 

de disciplinas desses cursos. 

8) Alterações na gestão da ProGrad. Informou que haverá alterações na gestão da Prograd. Deu 

boas-vindas ao professor Wesley Góis, que assume a função de Pró-reitor Adjunto de Graduação, 

em substituição à professora Vânia Trombini Hernandes. Em breve a professora Fernanda 

Graziella Cardoso assumirá a função de Pró-reitora de Graduação. 

9) Representantes docentes para a Comissão Disciplinar Discente da Graduação (CDDG). 

Professora Paula Tiba informou ser necessária a indicação de dois docentes (um titular e um 

suplente) para compor a Comissão Disciplinar Discente da Graduação (CDDG), em atendimento 

ao Regimento Interno das Comissões Disciplinares Discentes da UFABC. Já foram indicados os 

representantes dos técnicos administrativos e eleitos os representantes discentes. Sem 

manifestações, professora Paula Tiba reforçou o pedido dessa indicação. 

Informes dos membros:  

1) A representante discente no ConsUni Bianca Barboza Bertolotto apresentou os informes do 

representante discente nesta Comissão, Renato Bilotta, ausente nesta sessão, referentes a um 

balanço sobre o Quadrimestre Suplementar. Pontos levantados pelo representante discente: 1.1) 

Necessidade da consulta às plenárias de curso quanto a definição da oferta de disciplinas, 

especialmente no caso da matrícula compulsória dos alunos ingressantes; 1.2) Discussão de 

alterações na regra de trancamento do Quadrimestre Suplementar de forma a possibilitar uma 

janela de reajuste; 1.3) Pedido às Coordenações de Curso e Direção de Centro de conclusão das 

turmas ainda pendentes do ECE; 1.4) Criação de mecanismos para a impressão e entrega de 

diplomas durante o período não presencial; 1.5) Retomada da política de empréstimo de 

computadores; 1.6) Necessidade de alteração da Resolução ConsEP nº 31 e definição do uso do 

coeficiente ‘IK’. 

2) Apresentação do Relatório do Projeto de Fomento à Integralização do Bacharelado em Ciências 

Econômicas. Professora Fernanda Cardoso fez a referida apresentação, destacando objetivo e 

ações, período de execução, projeto de melhoria do ensino de graduação e de incentivo à 

integralização dos cursos, metodologia - coleta e análise dos dados. 

Ordem do Dia:  

1) Ata da I sessão extraordinária conjunta da CG e CPG, ocorrida em 15 de outubro de 2020. Após 

solicitação de uma correção, o documento foi aprovado com três abstenções. 

2) Ata da II sessão extraordinária conjunta da CG e CPG, ocorrida em 26 de novembro de 2020. 

Sem manifestações, o documento foi colocado em votação, sendo aprovado com três abstenções. 

3) Ata da XI sessão ordinária da CG, ocorrida em 10 de dezembro de 2020. Sem manifestações, o 

documento foi colocado em votação, sendo aprovado com três abstenções. 

4) Revisão do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Neurociência. Professora Vanessa 

Kruth Verdade apresentou sua relatoria, destacando contexto e histórico da proposta. Considerou 

o documento completo, apresentando os requisitos necessários para revisão de projeto pedagógico 

de curso. Apontou pequenas observações e correções. Concluiu sua relatoria manifestando-se 

favorável à aprovação do documento. Após comentários e sugestões, professora Paula Tiba 

colocou a proposta em votação, com as alterações indicadas, sendo aprovada por unanimidade.  

 


