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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da X sessão ordinária de 2021 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada nos dias 04 e 11 de novembro, 

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 coordenadores 

de curso: Bacharelado em Ciências Econômicas: Gabriel Almeida Antunes Rossini e Patrícia 

Helena Fernandes Cunha; Bacharelado em Planejamento Territorial: Guadalupe Maria Jungers 

Abib de Almeida e Mariana Mencio; Bacharelado em Relações Internacionais: Diego Araujo Azzi, 

e Flavio Thales Ribeiro Francisco; Bacharelado em Políticas Públicas: Diego Sanches Correa e 

Camila Caldeira Nunes Dias; Engenharia Aeroespacial: César Monzu Freire e Annibal Hetem 

Junior; Engenharia Ambiental e Urbana: Giulliana Mondelli e Renata Maria Pinto Moreira; 

Engenharia Biomédica: Carolina Benetti e Daniel Boari Coelho; Engenharia de Gestão: Alexandre 

Acácio de Andrade e Sérgio Ricardo Lourenço; Engenharia de Informação: Kenji Nose Filho e 

André Kazuo Takahata; Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica: Roberto Jacobe 

Rodrigues e Rodrigo Reina Muñoz; Engenharia de Materiais: Carlos Triveño Rios e Luiz Fernando 

Grespan Setz; e Gustavo Sousa Pavani, Vice-coordenador do Bacharelado em Ciência da 

Computação. 

2) Portaria Prograd nº 2020, que normatiza as matrículas do primeiro quadrimestre de 2022 dos 

alunos ingressantes de 2020 e de 2021. Professora Fernanda informou sobre a publicação da 

referida Portaria.  

3) Portaria Prograd nº 2021, que estabelece prazo de adequação dos projetos pedagógicos dos 

cursos de licenciatura de formação específica da UFABC e revoga e substitui a Portaria Prograd 

nº 333 de 09 de março de 2020. Professora Fernanda informou sobre a publicação da referida 

Portaria.  

4) Portaria Reitoria nº 2016, que autoriza a oferta de alguns componentes curriculares presenciais 

concomitantemente à oferta remota no primeiro quadrimestre de 2022. Professora Fernanda 

informou sobre a publicação da referida Portaria. 

5) Processos eleitorais dos cursos de ingresso. O servidor Rail Ribeiro informou sobre a 

necessidade de eleição de novos coordenadores dos quatro cursos de ingresso e representantes das 

coordenações e plenárias dos cursos de licenciatura interdisciplinar. Comunicou que em breve 

seria lançado um Edital para esses processos eleitorais. 

6) Finalização do planejamento da oferta didática do 1º. Quadrimestre de 2022. Professora 

Fernanda fez o lembrete sobre os passos previstos no calendário de procedimentos de matrículas.
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7) Edital de Vagas Olímpicas. Professora Fernanda informou que fora consolidado o texto final do 

referido Edital, conforme discussões e encaminhamentos da sessão anterior da CG. 

8) Indicação de novos representantes dos coordenadores dos cursos de graduação no ConsEPE. 

Professora Fernanda informou que o mandato dos representantes atuais chegou ao fim, sendo 

necessária nova indicação de um titular e um suplente. Lembrou que o mandato é de dois anos. 

Manifestaram interesse os professores Flávio Thales Ribeiro como titular e Adriana Pugliese Netto 

Lamas como suplente. 

9) Seguro de estágio obrigatório dos discentes de graduação. O servidor Rail Ribeiro apresentou 

histórico e contexto sobre o assunto na UFABC. A Universidade iniciou o processo de contratação 

de seguro e sua previsão de conclusão vai até o 1º quadrimestre de 2022. O período de cobertura 

será de um ano, a ser renovado ao fim desse período. 

10) Problema com limitação da quantidade de cancelamentos de matrículas da segunda à sexta 

semana do quadrimestre. A servidora Renata Coelho, chefe da Divisão Acadêmica da Prograd, 

informou que o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) apresentou um 

erro e alguns alunos conseguiram realizar cancelamento de matrículas em mais de duas disciplinas. 

Informou que o Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) foi notificado e tal problema seria 

corrigido. 

11) Publicação do plano de execução local de atividades administrativas da Prograd da Fase 1 do 

Plano de Retomada da UFABC. Professora Fernanda informou que apenas alguns servidores 

retornarão a realizar atividades presenciais. O referido plano está disponível para consulta no site 

da Prograd. 

Informes dos membros:  

1) Apresentação do BC&H sobre a Revista Îandé. Professora Paula Braga informou que essa é 

uma revista acadêmica que faz parte das atividades desenvolvidas pelo BC&H. Discentes 

submetem trabalhos para publicação nesta revista. 

2) Códigos de convalidação de disciplinas. A servidora Deonete Rodrigues Nagy informou que, 

ao revisar disciplinas, muitas delas acabam ficando sem convalidação, por causa de divergências 

nos códigos. Pediu aos coordenadores que consultassem no site da Prograd a relação de disciplinas 

existentes e seus códigos, quando seus PPCs ou disciplinas fossem revistos. 

Expediente: 

1)  Oferta e planejamento dos horários do 1º. Quadrimestre de 2022. Professora Fernanda fez uma 

apresentação sobre o tema. Informou que a apresentação e demais dados pertinentes seriam 

encaminhados aos membros da CG. 

2) 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 a discussão da proposta. Informou que 

esta foi alterada conforme sugestões havidas nas últimas sessões. Apresentou e explicou a 

proposta. Apresentou também dados adicionais referentes à ocupação das vagas dos cursos de 

formação específica desde 2018, indeferimentos e disciplinas de alta demanda, estatísticas diversas 

sobre colações de grau e tempo de integralização – média e mediana (2011 a out/2021). Após 

comentários e sugestões, professora Fernanda interrompeu a sessão e informou que a continuação 

desse ponto e o restante dos itens de pauta seriam retomados na continuação desta sessão. 
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Continuação da sessão – 11 de novembro de 2021. 

Informes da Presidência:  

1) Fim do período de utilização das ferramentas do Google. Professora Fernanda informou que a 

contratação desse serviço se encerra a partir de 2022, devendo a comunidade acadêmica adaptar-

se a outras ferramentas, como o RNP. Informou que mais informações serão divulgadas em breve. 

2) Inversão dos itens de pauta. Professora Fernanda sugeriu adiantar o último item do expediente, 

o Calendário 2022 de sessões ordinárias da CG. A proposta foi secundada e aprovada pelos 

membros. 

Expediente: 

2) Calendário 2022 das Sessões Ordinárias da Comissão de Graduação. Professora Fernanda 

apresentou a proposta. Abriu espaço para comentários e sugestões. Sem manifestações, sugeriu a 

passagem do item à Ordem do Dia, sendo sua sugestão aprovada por unanimidade. Na Ordem do 

Dia, colocou a proposta em votação, sendo aprovada por unanimidade. 

3) 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 a discussão da proposta. Fez uma 

apresentação sintética da proposta de Resolução e suas alterações. Apresentou também a Proposta 

de Portaria alterada, conforme sugestões havidas nas sessões anteriores e na primeira parte desta 

sessão. Após comentários, comunicou que a proposta continuaria no Expediente da próxima 

sessão, alterada conforme sugestões. 

 


