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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da VI sessão ordinária de 2021 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada nos dias 15 e 22 de julho, às 14h, 

por videoconferência.   

 

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

 

Informes da Presidência:   

1)  Aprovação do calendário de matrículas (Ato Decisório ConsEPE nº. 203). Professora Fernanda 

informou sobre a aprovação e publicação do referido Ato Decisório. 

2)  Material de orientação para efetivação de equivalências. Professora Fernanda informou que um 

dos problemas para finalizar as solicitações de equivalência foi a dificuldade que alguns docentes 

encontraram para acessar e aprovar tais pedidos no sistema eletrônico. Agradeceu ao professor 

Wesley Góis, que preparou um vídeo tutorial de como realizar as avaliações dos pedidos de 

equivalência e aprová-las no sistema. O vídeo será divulgado no site da Prograd e no canal da 

Prograd no YouTube. 

3) Processo eleitoral dos membros discentes e técnico-administrativos das Plenárias da 

Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais e Exatas e da Licenciatura Interdisciplinar em 

Ciências Humanas. Professora Fernanda comunicou que foi publicada Portaria que instituiu a 

Comissão Eleitoral para o referido processo. Em breve o calendário para inscrições será divulgado. 

4)  Evento sobre relatos de estratégias pedagógicas para o desenvolvimento de aulas práticas de 

laboratório no ensino remoto emergencial da UFABC. Professor Wesley informou que essa é uma 

ação da Prograd e Coordenação dos Laboratórios Didáticos (CLD). Esse é o primeiro evento de 

uma série de eventos a serem realizados. O objetivo é entender e aprender com as práticas 

realizadas pelos docentes dessas disciplinas. A CLD pretende auxiliar os docentes nas aulas 

práticas. O evento será transmitido pelo canal da Prograd no Youtube. 

5) Realização do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) em 2021. Maria 

Isabel Delcolli, Procuradora Institucional, informou sobre a publicação do Edital do ENADE. 

Neste ano serão avaliados os cursos de licenciaturas específicas, Bacharelado em Ciência da 

Computação, Bacharelado em Ciências Biológicas, Bacharelado em Filosofia e Bacharelado em 

Química. Esses cursos seriam avaliados em 2020, o que não ocorreu devido à pandemia. Os cursos 

que seriam avaliados em 2021 o serão em 2022, a saber, os cursos das áreas de ciências sociais 

aplicadas e de engenharia. 

6) Finalização da fase de tomada de decisão da alocação didática. Professora Fernanda informou 

que em 15 de julho se encerra o prazo para envio das decisões das coordenações à Prograd.
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Informes dos membros:  

1) Recepção dos ingressantes de 2021 no 3º quadrimestre letivo. Professor Marcelo Pires 

perguntou se haverá ações da Prograd para recepcionar os discentes ingressantes. Professora 

Fernanda respondeu que haverá a Semana de Inserção Universitária, em parceria com entidades 

estudantis. Coordenadores de curso serão contatados para auxiliar no evento. Provavelmente a 

programação será apresentada em agosto. 

Ordem do Dia: 

1) Ata da IV sessão ordinária da CG, ocorrida em 27 de maio de 2021. Professora Fernanda 

informou sobre a necessidade de uma correção entre as linhas 85 e 87 (exclusão de repetição de 

texto) no documento. Professora Vanessa Kruth Verdade sugeriu correção entre as linhas 55 a 65 

(exclusão de repetição de texto) e correção de concordância nominal na linha 125. Sem mais 

comentários ou sugestões, o documento alterado foi submetido a votação, sendo aprovado com 

duas abstenções. 

2) Ata da V sessão ordinária da CG, ocorrida em 17 de junho de 2021. Professora Vanessa sugeriu 

uma correção ortográfica na linha 214. Sem mais comentários ou sugestões, o documento alterado 

foi submetido a votação, sendo aprovado com duas abstenções. 

3) Revisão do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Ciências Econômicas. Professora 

Raquel Vecchio Fornari apresentou sua relatoria, destacando contexto e histórico da proposta, 

avaliando que esta contempla todos os tópicos necessários para a revisão de projeto pedagógico 

de cursos da UFABC. Fez algumas observações e sugestões e concluiu manifestando-se favorável 

à aprovação do documento. Após comentários e sugestões, a proposta com as alterações citadas 

foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. Professora Fernanda informou que a 

proposta seria encaminhada ao ConsEPE. 

4) Proposta de revisão da Resolução CG nº18, que regulamenta as normas para a realização de 

Estágio Supervisionado dos Cursos de Licenciatura da UFABC, para alunos ingressantes a partir 

de 2017. Professor Marcelo Zanotello apresentou sua relatoria, destacando contexto e histórico da 

proposta. Indicou sugestões de alteração na minuta apresentada pelo GT, manifestando-se 

favorável à aprovação do documento com a apreciação das alterações sugeridas.  

 

Continuação da sessão – 22 de julho de 2021. 

4) Proposta de revisão da Resolução CG nº18, que regulamenta as normas para a realização de 

Estágio Supervisionado dos Cursos de Licenciatura da UFABC, para alunos ingressantes a partir 

de 2017. Professora Fernanda retomou a discussão interrompida. Após comentários e sugestões de 

alteração no texto, em votação, as alterações citadas, juntamente com toda a proposta foram 

aprovadas por unanimidade. Sem mais comentários ou sugestões, professora Fernanda colocou em 

votação o único ponto divergente: a quantidade máxima de discentes por turma de estágio. Em 

votação, a proposta de redação do Art. 10º, parágrafo único: 1) sugerida pela proponente com o 

máximo de 15 alunos por turma, recebeu 14 votos; 2) a proposta do professor João Rodrigo, com 

o máximo de 12 alunos por turma, recebeu 7 votos; houve ainda 12 abstenções. Foi aprovada, 

dessa forma, a proposta que estabeleceu o limite máximo de 15 alunos por turma de estágio. 

Encerradas as votações, professora Fernanda informou que haveria outro encaminhamento: a 

instituição de um GT para avaliar e planejar a criação do Núcleo de Estágio dos Cursos de 

Licenciatura. O convite para compor o GT será enviado por e-mail aos membros da CG. 
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Expediente:  

1) Discussão sobre Recomendação ConsEPE nº. 15, que recomenda à Comissão de Graduação 

(CG) que revise os processos de encaminhamento das demandas dos discentes junto aos Centros, 

coordenações de curso e de disciplinas, e que dê publicidade dos procedimentos aos discentes. 

Professor Marcos Vinicius Pó, que apresentou a demanda ao ConsEPE, informou que discentes 

têm apresentado nesse Conselho vários problemas de relacionamento com docentes. A 

coordenação do BC&H também recebe reclamações dessa ordem. Atualmente essas reclamações 

são encaminhadas aos centros ou Prograd. Porém, discentes relatam que entram em contato com 

essas áreas, mas que, sem solução, suas reclamações muitas vezes acabam sendo encaminhadas à 

Ouvidoria. Opinou que esse processo de recebimento e encaminhamento de demandas discentes 

tem de ser mais claro e preciso, com indicação de local correto de envio de demandas e qual 

procedimento se deve tomar para cada situação. Após comentários e sugestões, professora 

Fernanda resumiu que todos convergiram para a necessidade de se rever várias questões. Decidiu-

se pela formação de um GT, presidido pelo professor Marcos Pó. Professora Fernanda informou 

que haveria consulta por e-mail de interesse em participar aos membros da CG, mas ressaltou que 

deveria haver representantes de várias instâncias e categorias. 

2) Discussão sobre Minuta de Resolução que regulamenta a inclusão de carga horária em ações de 

extensão e cultura exigida nos cursos de graduação da UFABC, revoga e substitui a Resolução 

ConsEPE nº 222. Professora Fernanda Cardoso informou que esse ponto de pauta não tem caráter 

deliberativo, mas sim consultivo, visto que sua regulamentação envolve mais de uma área e seria 

ainda objeto de deliberação no ConsEPE. Professor Leonardo José Steil, Pró-reitor de Extensão e 

Cultura, informou que a proposta se originou na demanda da comunidade para haver mais 

diretrizes sobre a curricularização dos créditos de extensão na graduação. Traz-se esta proposta de 

normativa, de forma a esclarecer e implementar a curricularização dos créditos de extensão na 

graduação junto ao SIGAA. Em seguida, apresentou e explicou a minuta. Após comentários, 

sugestões e questionamentos, professor Leonardo se colocou à disposição para quaisquer 

esclarecimentos e para receber mais sugestões. Professora Fernanda informou que o assunto seria 

retomado na próxima sessão ordinária. 


