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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da II sessão ordinária de 2021 da Comissão de 

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

videoconferência.   

 

Sessão presidida pela professora Fernanda Graziella Cardoso, Pró-Reitora de Graduação. 

 

Informes da Presidência:   

1) Apresentação da nova equipe de gestão da Prograd. Professora Fernanda Cardoso informou ter 

assumido a gestão da Prograd como Pró-reitora de Graduação, e o professor Wesley Góis, como 

Pró-reitor Adjunto de Graduação.  

2) Boas-vindas a novo membro. Deu boas-vindas ao novo coordenador do curso de Bacharelado 

em Ciências Econômicas, professor Gabriel Almeida Antunes Rossini.  

3) Publicação do Edital Prograd nº 4, que estabelece normas do Processo Eleitoral para 

representação discente e técnico-administrativa na Comissão de Graduação.  Informou que foram 

abertas as inscrições para a referida eleição em 23/02; o fim das inscrições ocorrerá em 10/03; o 

dia da eleição será em 25/03, das 9h às 18h e o resultado final será divulgado em 01/04. A previsão 

de posse dos representantes eleitos será na III sessão ordinária da CG, em 15 de abril. Pediu auxílio 

dos membros para divulgação e reforçou sua importância. 

4) Relatórios de Avaliação de Disciplinas referentes a 2019. Informou que o relatório final da Pró-

reitoria de Graduação já deveria ter sido apresentado. No entanto, os prazos estendidos às direções 

de centro e às coordenações de curso, acrescidos da transição na gestão da Prograd, acarretaram 

falta de tempo hábil para elaboração do relatório final. Será apresentado na próxima sessão da CG 

de 15 de abril. 

5) Mudança na composição do Grupo de Trabalho para revisar a Resolução ConsEP nº 31, que 

normatiza o ingresso nos cursos de formação específica após a conclusão dos bacharelados 

interdisciplinares oferecidos pela UFABC. Houve alteração na composição do referido GT: 

professora Fernanda Cardoso substituiu a professora Paula Tiba, como representante da Prograd e 

Presidente do GT. Demais componentes do grupo: Amaury Kruel Budri, docente; Marcelo 

Salvador Caetano, docente; Carolina Moutinho Duque de Pinho, docente; 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. 
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6) Retirada de pauta da Tabela de Transição entre Matrizes Curriculares do Curso de Licenciatura 

em Química. O ponto foi retirado de pauta, devido à transição na mudança de regras de alteração 

em disciplinas e projetos pedagógicos de curso. 

7) Novos formulários para alteração, criação e remoção de disciplinas. Devido a um erro de edição 

nos formulários, foi necessário alterá-los. Agora existem três formulários: um para criação e 

alteração, um para inclusão (nos casos de compartilhamento de disciplina existente) e um para 

remoção. Os formulários estão disponíveis em prograd.ufabc.edu.br; perfil de acesso ‘docente’; 

menu vertical à esquerda da tela. 

8) Dinâmica especial para matrícula dos ingressantes de 2021. Segundo a Resolução ConsEPE nº 

240, que regulamenta o funcionamento dos quadrimestres suplementares, os coeficientes de 

aproveitamento e progressão foram paralisados no 3º quadrimestre de 2019. Coeficientes dos 

ingressantes de 2020 não subiram por isso e assim não conseguiram concorrer a vagas em 

disciplinas. A Portaria que regulamenta a matrícula nos quadrimestres suplementares estabelece 

que os discentes têm matrícula automática em disciplinas obrigatórias. Para resolver esse entrave, 

foi acrescida a possibilidade de realizar o cancelamento na primeira fase de matrícula. Também 

foi elaborado um ‘FAQ’ direcionado à matrícula dos ingressantes. Todas as informações estão 

disponíveis no site da Prograd. 

9) Restrição na utilização do Google Meet. A partir de março, haveria a restrição de 30 dias para 

o armazenamento de vídeos e a impossibilidade de realizar seu download. No entanto, o Google 

informou que tanto o acesso, quanto o download ficarão disponíveis até o fim de 2021. Ainda 

assim, há outras ferramentas a se utilizar em substituição às ferramentas citadas. O NETEL fez um 

informativo com sugestões alternativas para essa questão. 

10) Nomeação da professora Maria Luiza Levi Pahim para exercer a Vice-coordenação da 

Coordenação Geral dos Cursos de Graduação. Professora Fernanda agradeceu à professora 

Carolina Moutinho Duque de Pinho, que deixou a referida função. Agradeceu também à professora 

Maria Luiza por aceitar o convite. 

 

Informes dos membros:  

1) Relato do processo de centralização das matrículas excepcionais realizados pela Coordenação 

do BC&H. Professor Marcos Vinicius Pó fez uma apresentação sobre o referido assunto, relatando 

a experiência do BC&H para encaminhamento dos pedidos de matrículas excepcionais. Proposta: 

centralizar as solicitações na coordenação por meio de um formulário e comunicar aos discentes 

(Facebook e CA). Apresentou também os critérios de julgamento das solicitações e os 

aprendizados do processo. 

2) Criação de um Grupo de Trabalho sobre revisão dos projetos pedagógicos dos cursos de 

licenciatura. Professor João Rodrigo Santos da Silva sugeriu a criação do referido GT, com as 

coordenações dos cursos de licenciatura da UFABC, no qual se trataria de assuntos como a revisão 

dos PPCs dos cursos de licenciatura em formação específica; adaptação dos PPCs desses cursos 

aos PPCs dos cursos de licenciatura interdisciplinar; adaptação às novas normas curriculares; 

curricularização dos créditos de graduação em atividades de extensão etc. 

 

Ordem do Dia:  

1) Ata da I sessão ordinária da CG, ocorrida em 4 de fevereiro de 2021. Após solicitações de 

correção, o documento foi aprovado com dez abstenções. 
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Expediente: 

1) Indicação de representantes docentes e técnico-administrativos para a Comissão Disciplinar 

Discente da Graduação (CDDG). Professora Fernanda Cardoso lembrou os membros da 

necessidade da referida indicação e aprovação. Houve apenas a indicação de uma chapa de 

representantes docentes: Giorgio Romano Schutte (titular) e Maria Luiza Levi Pahim (suplente). 

Também houve somente a manifestação de interesse de uma chapa de representantes técnico-

administrativos: Edna Maria de Oliveira Loureiro (titular) e Maria Estela Conceição de Oliveira 

de Souza (suplente). Professora Fernanda Cardoso informou ser necessária a aprovação das duas 

chapas citadas. Colocou as indicações em votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, 

devido à urgência em empossar os membros à CDDG, solicitou a passagem desse ponto à Ordem 

do Dia; em votação, a passagem foi aprovada por unanimidade. Na Ordem do Dia, sem 

comentários ou sugestões, colocou a indicação das chapas em votação, sendo aprovada por 

unanimidade. 

2) Proposta de Resolução que revoga e substitui a Resolução CG nº 005, de 09 de setembro de 

2014, que estabelece normas e procedimentos para credenciamento e descredenciamento de 

docentes e professores visitantes nos cursos de graduação da UFABC. Professora Fernanda 

Cardoso informou sobre a necessidade de atualizar a normativa. Os procedimentos apresentados 

na norma não foram alterados. Passou a palavra a Sérgio Augusto Alonso Ballaminut, servidor da 

Prograd responsável pelos credenciamentos. Ele informou que a proposta foi redigida de forma a 

garantir igualdade no credenciamento nos cursos de ingresso. Acrescentou que a revisão da norma 

facilitaria o fluxo administrativo desse processo. Após comentários e sugestões, professora 

Fernanda Cardoso informou que esse item seria encaminhado para a Ordem do Dia da próxima 

sessão. 

 


