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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da V sessão ordinária de 2021 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada no dia 17 de junho, às 14h, por 

videoconferência.   

 

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

 

Informes da Presidência:   

1) Boas-vindas à Vice-coordenadora do Bacharelado em Planejamento Territorial. Professora 

Fernanda deu boas-vindas à professora Mariana Mencio. Demonstrou profundo pesar pelo 

falecimento da professora Kátia Canil e convidou todos a participar do evento em sua homenagem.  

2) Publicação do Ato Decisório do ConsEPE nº 202, que altera os itens 7, 18 e 20 do Anexo 1 da 

Resolução ConsEPE nº 240. Professora Fernanda informou sobre a publicação do referido Ato 

Decisório.  

3) Processo de eleição para representação discente e técnico-administrativa nas plenárias dos 

cursos de Licenciatura Interdisciplinar. Professora Fernanda informou sobre o início do referido 

processo. Pediu indicação de um docente e um discente para compor sua Comissão Eleitoral. 

Professora Michelle Sato Frigo manifestou interesse. A representação discente da CG informou 

que indicaria um aluno para a referida composição.  

4) Estudo sobre gênero e cursos de graduação da UFABC (Lígia Gomes). A servidora Lígia Gomes 

explicou que o estudo foi realizado a partir do Grupo de Trabalho para revisão da Resolução 

ConsEP nº. 31. O GT pediu a realização do referido estudo. Apresentou dados sobre estratificação 

horizontal de gênero da Educação Superior no Brasil (Razões entre as Probabilidades Preditas de 

Homens e Mulheres por Curso); ingresso de discentes na UFABC por gênero e ano 

(majoritariamente masculino); Tempo de formação acadêmica: Tempo médio transcorrido entre 

ingresso na UFABC e vínculo curso de formação específica (Feminino: 4,6 anos; Masculino 4,7 

anos) e Tempo médio transcorrido entre vínculo a curso de formação específica e colação de grau 

(Feminino 1,97 anos e Masculino 2,24 anos); Vínculo a curso de formação específica por gênero 

em todos os cursos. Finalizou concluindo que o público discente na UFABC é majoritariamente 

masculino, o que aponta para a necessidade de alteração no ambiente da Universidade, de forma a 

atrair o público feminino para os cursos. 

5) Portaria de normatização das matrículas dos ingressantes de 2020 no 3º quadrimestre de 2021. 

Professora Fernanda informou que a referida Portaria seria publicada no Boletim de Serviço em 

breve.  

6) Revisão do fluxo do processo de equivalências. Professora Fernanda informou estar em 

andamento  o referido  processo  e  haver  muitas  solicitações  de  equivalências  de  disciplinas  
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pendentes de avaliação. A Prograd está entrando em contato com os coordenadores de disciplinas. 

No momento, as solicitações de equivalência estão suspensas. Informou que seria elaborado um 

vídeo, para explicar como realizar a avaliação no sistema. Pediu auxílio na ampla divulgação da 

importância de realizar a análise de pedidos de equivalência de disciplinas. 

Informes dos membros:  

1) Rodízio de Função de Coordenação de Curso (FCCs). Professor Rodrigo Bueno informou ter 

causado estranheza a decisão do revezamento de FCCs, pois os coordenadores de curso não foram 

consultados. Essa questão foi levada ao Conselho de Centro do CECS e a direção do Centro foi 

questionada. A direção alegou que fora apenas informada e que não participara dessa decisão. 

Coordenadores de curso do CECS decidiram trazer essa discussão à CG. Deixou registrado que a 

maioria dos coordenadores de curso do CECS é contrária à forma pela qual o revezamento fora 

decidido unilateralmente. 

Ordem do Dia: 

1) Ata da III sessão ordinária da CG, ocorrida em 15 de abril de 2021. Professora Fernanda 

informou que a Ata sofreu alteração, conforme pedido da professora Paula Homem de Mello 

durante a última sessão. A mudança foi a inclusão das falas das professoras Paula Mello, Michelle 

Sato Frigo e Vanessa Kruth Verdade. Os acréscimos feitos foram aprovados pelas demandantes. 

Sem outras manifestações, o documento foi aprovado com uma abstenção. 

Expediente: 

1) Alteração no Calendário do Processo de Matrículas em Disciplinas da Graduação, Anexo II do 

Ato Decisório ConsEPE nº 189. Professora Fernanda informou que, por conta da alteração dos 

itens 7, 18 e 20 do Anexo I da Resolução ConsEPE nº. 240, foi necessário fazer alguns ajustes no 

referido calendário de matrículas e que seria necessário encaminhá-lo posteriormente ao ConsEPE 

para aprovação. Explicou que as principais mudanças do calendário se referem às últimas seis 

linhas do documento, de modo que fossem previstas as duas fases de cancelamento de matrícula, 

a fase pré-reajuste e a fase pós-reajuste, bem como a fase de reajuste de matrículas, que são as 

mudanças implicadas pela alteração da referida Resolução. Foram acrescentados os horários do 

período dessas fases e do período de solicitação de matrículas. Após o envio desta proposta aos 

membros da CG, surgiu a sugestão de incluir o horário de início e fim do ajuste de matrículas. A 

proposta com essa inclusão foi apresentada aos membros. Após comentários e sugestões, 

professora Fernanda sugeriu encaminhar o item para a Ordem do Dia, sendo aprovado tal 

encaminhamento pelos membros. Na Ordem do Dia, colocou em votação a proposta apresentada 

com a indicação de horários de início e fim do processo de solicitação de matrícula, ajuste e 

reajuste, sendo aprovada por unanimidade. Informou que a proposta seria encaminhada ao 

ConsEPE. 

2) 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 Cláudia Regina Vieira informou que a proposta foi elaborada pelo Grupo de 

Trabalho criado com o fim de revisar a referida normativa. Apresentou as propostas de mudança 

constantes no relatório do GT. Após comentários e sugestões, professora Fernanda encaminhou a 

proposta com alterações para a Ordem do Dia da próxima sessão. 

 


