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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da VIII sessão ordinária de 2021 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada nos dias 16 e 23 de setembro, às 

14h, por videoconferência.   

 

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

 

Informes da Presidência:   

1) Boas-vindas a novos membros. Professora Fernanda deu boas-vindas aos novos membros: 

Rodrigo Roque Dias, Coordenador do Bacharelado em Matemática, e Márcia Aguiar, Vice-

coordenadora da Licenciatura em Matemática.  

2) Lista de competições - vagas olímpicas (Rail Ribeiro). Professora Fernanda informou que a lista 

prévia fora apresentada na CG, e solicitou-se que as coordenações de curso se manifestassem 

quanto à inclusão ou exclusão de competições. Informou que tais vagas compõem meio de ingresso 

por Edital na UFABC. O servidor Rail Ribeiro apresentou a lista de competições. Professor César 

Monzu Freire solicitou que fossem debatidos os critérios de desempate. Professora Fernanda 

encaminhou o ponto para o Expediente desta sessão. 

3) Coordenação Geral dos Cursos de Graduação (CGCG). Professora Fernanda Cardoso deu boas-

vindas à professora Heloise Assis Fazzolari, nova Coordenadora Geral dos Cursos de Graduação. 

Agradeceu à professora pela disponibilidade. 

4) Aprovação dos calendários acadêmico e de procedimentos de matrículas de 2022 (Ato Decisório 

do ConsEPE nº. 205). Professora Fernanda informou sobre a publicação dos referidos calendários.  

5) Aprovação do quadrimestre de ingresso de 2022. Informou que fora realizada, em sessão 

extraordinária do ConsEPE, a referida aprovação. Foi publicada como Ato Decisório ConsEPE nº 

207.  

6) Calendário de entrega dos relatórios de avaliação de disciplinas. Professora Fernanda informou 

que as orientações estão disponíveis no site da Prograd. O material base para esses relatórios já foi 

encaminhado. O prazo previsto para entrega dos relatórios das coordenações de curso às direções 

de centro é 29 de outubro e o prazo para as direções enviarem os relatórios à Prograd se encerra 

em 26 de novembro. 

7) Quantitativo de matrículas excepcionais ou extemporâneas. Professora Fernanda informou que 

houve até o momento 147 matrículas extemporâneas, sendo a maior parte no BC&H. 

8) Discentes em acompanhamento pela Divisão de Ensino e Aprendizagem Tutorial - DEAT 

(Carla Oliveira). A servidora Carla informou que a Divisão de Ensino e Aprendizagem Tutorial 

(DEAT) fez um levantamento de discentes que estariam em risco de jubilamento se a Resolução 

ConsEPE  nº 166  estivesse  em  vigência.  Essa  medida  foi  realizada  para  melhor  planejar  o
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acompanhamento desses discentes, quando da retomada gradual das atividades presenciais e o 

retorno da validade da citada normativa. Foram levantadas as informações relativas a discentes 

ingressantes de 2015 a 2017. Explicou os critérios utilizados. 

9) Congresso da UFABC. Professora Fernanda convidou a todos a participarem do evento.  

10) Aula inaugural das Licenciaturas Interdisciplinares. Professora Fernanda convidou a todos a 

assistirem à aula inaugural com a professora Nilma Lino Gomes, da UFMG. 

Informes dos membros:  

1) Necessidade de apoio institucional para atendimento aos critérios de qualidade de cursos 

estabelecidos pelo INEP (Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas). 

Professor João Rodrigo Santos da Silva contextualizou o informe: tais reivindicações surgiram em 

2019, para atender à solicitação do INEP. Alguns dos pontos citados foram encaminhados, como 

as parcerias dos estágios. Os pontos abordados na carta não dependem do curso, mas sim da 

instituição como um todo. Explicou as solicitações abordadas. Pediu que a Prograd reforçasse as 

demandas junto à administração da Universidade, considerando que os pontos destacados serão 

objeto de avaliação do INEP.  

Ordem do Dia: 

1) Ata da VI sessão ordinária da CG, ocorrida em 15 e 22 de julho de 2021. Sem manifestações, o 

documento foi submetido a votação, sendo aprovado com cinco abstenções.  

2) Ata da VII sessão ordinária da CG, ocorrida em 5 e 12 de agosto de 2021. Sem manifestações, 

o documento foi submetido a votação, sendo aprovado com sete abstenções.  

Expediente: 

1) Proposta de Resolução que normatiza a matrícula nos Cursos de Formação Específica, define a 

declaração de intenção de matrícula em cursos de formação específica, e revoga e substitui a 

Resolução ConsEP nº. 31. Professora Fernanda informou que essa proposta fora discutida em duas 

sessões da CG em 2020 e foi objeto de dois Grupos de Trabalho para revisar a normativa citada. 

Apresentou as conclusões do relatório final do GT e a proposta de revisão. O discente Renato 

Bilotta, membro do GT, destacou positivamente a possibilidade de cotas, a clareza quanto ao 

processo de matrícula e a intenção de matrícula para os alunos, que facilita e melhora a 

operacionalização de todas as etapas do processo. Após comentários e sugestões, professora 

Fernanda sugeriu interromper a discussão dessa proposta, para dar conta de avançar nos demais 

itens da pauta, e informou que a discussão seria retomada na continuação desta sessão. 

2) Orientações, diretrizes e cenários para o planejamento de oferta de disciplinas de 2022. 

Professora Fernanda informou que o ponto em questão objetiva dar ciência sobre o processo de 

planejamento didático. Fez uma apresentação sobre o assunto, que também fora apresentada 

parcialmente no ConsEPE. Em seguida, passou a palavra aos Coordenadores dos Laboratórios 

Didáticos, que também fizeram apresentações sobre a utilização dos laboratórios. Os servidores se 

colocaram à disposição em receber sugestões para aprimorar esse planejamento. Professora 

Fernanda informou que a Coordenação Geral dos Cursos de Graduação (CGCG) já recebeu os 

planejamentos prévios dos Bacharelados Interdisciplinares para 2022, e reuniões serão feitas com 

coordenações de curso e direções de centro a esse respeito. Após comentários e sugestões, 

professora Fernanda informou que a discussão seria retomada na continuação desta sessão. 
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Continuação da sessão – 23 de setembro de 2021. 

Informes da Presidência:  

1) Publicação da Resolução ConsEPE nº. 250, que normatiza a transferência interna facultativa 

entre os cursos interdisciplinares de ingresso oferecidos pela UFABC e revoga e substitui a 

Resolução ConsEPE nº 207. Professora Fernanda informou sobre a publicação da referida 

normativa.  

Expediente: 

1) Proposta de Resolução que normatiza a matrícula nos Cursos de Formação Específica, define a 

declaração de intenção de matrícula em cursos de formação específica, e revoga e substitui a 

Resolução ConsEP nº. 31. Professora Fernanda retomou as discussões acerca da proposta. 

Lembrou pontos discutidos. Após comentários e sugestões, informou que seriam feitos 

levantamentos sobre: 1) indeferimentos de solicitação de matrícula, 2) disciplinas de altíssima 

demanda, 3) estudo dos CP dos discentes que não concluíram curso de ingresso e dos discentes 

que já estão matriculados ou tem reserva de vaga nos cursos de formação específica. Informou 

que, caso os levantamentos solicitados não ficassem prontos até a próxima sessão, seria retomado 

o assunto na sessão seguinte. 

2) Orientações, diretrizes e cenários para o planejamento de oferta de disciplinas de 2022. 

Professora Fernanda informou acerca de ajustes havidos no ínterim desta sessão, com orientações 

complementares. Foi encaminhado o calendário com alguns detalhamentos; haverá reunião entre 

CGCG, coordenações dos cursos interdisciplinares e direções de centro, para lhes apresentar o 

planejamento prévio desses cursos, ressaltando que ainda precisaria de aprovação em suas 

plenárias. Após essa reunião, ainda poderá haver ajustes. O acesso ao sistema de alocação será 

liberado após a reunião citada. Possivelmente, o acesso será liberado no início de outubro deste 

ano. Foi encaminhado planejamento prévio de disciplinas no formato presencial aos coordenadores 

dos cursos, os quais devem entrar em contato com a Coordenação dos Laboratórios Didáticos para 

ajustes. Serão encaminhados levantamento de aproveitamento de vagas ofertadas e aprovações em 

disciplinas relativas aos 1º e 2º quadrimestres de 2021. 

3) Consulta sobre apoio técnico para a oferta de disciplinas da graduação. Professora Fernanda 

informou que o ponto de pauta foi gerado devido a discussões sobre o assunto, que considerou os 

resultados do GT de infraestrutura, relatórios anuais da CPA e relatórios anuais das avaliações de 

disciplinas levantaram várias questões. Como resultado das discussões, houve um levantamento 

de alterações e adaptações de infraestrutura; em breve haverá reunião com todos os envolvidos. 

Após comentários e sugestões, professora Fernanda agradeceu as contribuições. Avaliou haver 

elementos para pensar e posteriormente agendar reuniões com as coordenações dos cursos 

envolvidos. 

4) Critérios de desempate do Edital de vagas olímpicas. Professora Fernanda Cardoso encaminhou 

a discussão desse ponto para a próxima sessão ordinária, com a anuência do proponente, professor 

César. 


