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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da III sessão ordinária de 2021 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada no dia 15 de abril, às 14h, por 

videoconferência.   

 

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

 

Informes da Presidência:   

1) Posse dos novos membros eleitos (representantes discentes e técnico-administrativos) da 

Comissão de Graduação. Professora Fernanda deu boas-vindas aos novos membros eleitos: 

representantes discentes: Erik Soares da Silva (titular) e Tomaz Soares Canté (suplente); Renata 

Vieira Fogaça (titular) e Milena Gonçalves de Almeida (suplente): representantes técnico-

administrativos: Vagner Guedes de Castro (titular) e Gisele Simone Bance (suplente), que foram 

reeleitos. Não houve inscrições de outra chapa de representantes TAs. Segundo orientação da 

Procuradoria, será necessário realizar nova eleição, cujo processo começará em breve. 

2) Proposta de contratação de professores visitantes para fomento à oferta de disciplinas em Inglês 

na graduação da UFABC. Professor Dalmo Mandelli, Assessor de Relações Internacionais, 

apresentou a proposta, destacando o histórico de ações da ARI envolvendo alunos e docentes e a 

análise de informações considerando alunos e docentes. Após comentários e sugestões, professor 

Dalmo informou que enviaria posteriormente aos membros da CG o relatório completo da ARI.  

3) Atualização sobre fluxo de emissão e registro de diplomas da graduação. Professora Fernanda 

informou que, devido à pandemia e ao consequente isolamento social, a emissão de diplomas foi 

suspensa desde fevereiro de 2020. Em conjunto com a Reitoria e a Secretaria Geral, tem se pensado 

em alternativas para lidar com a situação. Entrega de diploma só tem acontecido em casos 

excepcionais e de extrema urgência. O objetivo atual é tentar retornar com a emissão de diplomas, 

sem a fase de entrega. Paralelamente, há a previsão de implementação dos diplomas digitais.  

4) Mudança na composição do GT de Revisão da Resolução ConsEP nº 31. Professora Fernanda 

informou que a professora Carolina Moutinho Duque de Pinho saiu do grupo. Consultou os 

membros se algum docente teria interesse em integrar o GT. Professora Roberta Guimarães Peres 

manifestou interesse. 

5) Cronograma de entrega dos Relatórios de Avaliação de Disciplinas referente ao ano de 2020. 

Professora Fernanda comunicou que o cronograma será apresentado juntamente ao assunto do 

Relatório no Expediente.  

6) Coeficientes de progressão dos ingressantes de 2020. Lembrou que a Resolução ConsEPE nº 

240 prevê que todo o desempenho acadêmico dos discentes, a partir do primeiro quadrimestre de 

2020, não seria contabilizado nos coeficientes de aproveitamento ou progressão, para efeitos de 
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concorrência por vagas em disciplinas. 

7) Padronização dos trabalhos de conclusão de curso na modalidade artigo acadêmico. O discente 

Renato Bilotta. Ele informou que muitos cursos permitem que um artigo acadêmico seja entregue 

em vez de um Trabalho de Conclusão de Curso. No entanto, a normatização de TCC da UFABC 

não prevê o gênero artigo acadêmico e, por isso, os discentes ficam sem orientação de como 

construir adequadamente seus artigos. Sugeriu que as coordenações de curso avaliem essa questão. 

Professora Fernanda sugeriu que as representações discentes nas plenárias dos cursos levassem 

essa discussão adiante nessas instâncias. 

Informes dos membros:  

1) Proposta de calendário de revisão do Projeto Pedagógico de Curso do Bacharelado em Ciência 

e Tecnologia. Professor Marcelo Oliveira da Costa Pires informou que a revisão do PPC do BC&T 

está prevista para ocorrer em breve. Prevê-se que em 30 de abril a proposta passará na plenária do 

curso; em maio e junho, na CG; e em agosto, no ConsEPE. 

2) Preocupação sobre o alto número de cancelamentos de matrícula em disciplinas e evasão 

discente. Professora Michelle Sato Frigo informou que está havendo muitos cancelamentos de 

matrícula em disciplinas, acarretando muitas vagas ociosas. Perguntou se seria possível utilizar 

essas vagas para tentar reduzir a demanda reprimida, possivelmente durante o período de reajuste 

de matrícula. O discente Renato Bilotta sugeriu que a possibilidade da volta do período de reajuste 

de matrícula fosse discutida e que as representações discentes sejam consultadas. Professora 

Fernanda respondeu que esses assuntos serão debatidos na sessão extraordinária. 

Ordem do Dia: 

1) Ata da II sessão ordinária da CG, ocorrida em 4 de março de 2021. Sem manifestações, o 

documento foi aprovado com oito abstenções. 

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. Professor Marcos Vinicius 

Pó apresentou sua relatoria, destacando contexto e histórico da proposta. Relembrou a discussão 

realizada no Expediente da sessão anterior e fez algumas sugestões de acréscimos e alterações na 

proposta. Concluiu manifestando-se favorável à aprovação do documento com a incorporação das 

alterações propostas. Após comentários e sugestões, professora Fernanda colocou a proposta em 

votação, com as sugestões do relator e as mudanças citadas, sendo aprovada com uma abstenção. 

Expediente: 

1) Tabela de Transição entre Matrizes Curriculares do Curso de Licenciatura em Química. 

Professor Allan Moreira Xavier informou que as mudanças ocorridas em poucas disciplinas foram 

aprovadas em todos os órgãos decisórios pertinentes. Objetiva-se com a aprovação da TTMC dar 

publicidade e auxiliar na convalidação e contagem de créditos. Sem comentários ou sugestões, 

professora Fernanda sugeriu a passagem do item para a Ordem do Dia. A sugestão foi acatada 

pelos membros por unanimidade. Na Ordem do Dia, sem comentários ou sugestões, a proposta foi 

colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. 

2) Tabela de Transição entre Matrizes Curriculares do Curso de Bacharelado em Ciências 

Econômicas. Professor Gabriel Almeida Antunes Rossini informou que foram feitas mudanças 

pontuais em trinta e cinco disciplinas do curso. Essas mudanças já constam no Catálogo de 

Disciplinas da Graduação. Parte das disciplinas tiveram mudanças de sigla. Acrescentou que tais 

mudanças constarão da revisão do PPC do Bacharelado em Ciências Econômicas. Após 

comentários, professora Fernanda sugeriu a passagem do item para a Ordem do Dia. A sugestão 
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foi acatada por unanimidade. Na Ordem do Dia, sem comentários ou sugestões, a proposta foi 

colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. 

3) Discussão dos resultados e aprovação do Relatório Final de Avaliação de Disciplinas referentes 

a 2019 da Pró-reitoria de Graduação. Professora Fernanda fez uma apresentação referente ao 

assunto. Após a apresentação, apontou: Adequação do relatório de avaliação de disciplinas; incluir 

planilha de acompanhamento da execução das ações indicadas em ano anterior. Disponibilização 

(às coordenações e direções) da distribuição de conceitos obtidos pelos discentes nas turmas de 

disciplinas avaliadas. Encaminhamento, aos setores pertinentes, dos apontamentos relacionados a 

melhorias na infraestrutura (salas e laboratórios) e dinâmica de funcionamento dos laboratórios. A 

avaliar: Inserção dos estágios supervisionados das licenciaturas na avaliação de disciplinas; 

padronização da metodologia de análise das avaliações de disciplinas. Cronograma sugerido para 

elaboração dos relatórios de avaliação de disciplina Ano base de 2020: Envio dos relatórios para 

a Direção de Centro (cursos específicos) e para a Prograd (cursos de ingresso): até 29/10/2021; 

Envio do relatório da Direção de Centro à Prograd: até 26/11/2021; Apresentação do relatório final 

da Prograd: na reunião da Comissão de Graduação, I sessão ordinária da CG de 2022. Após 

discussão, o item foi mantido no Expediente, com as correções e sugestões apontadas. 

 


