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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da XI sessão ordinária de 2021 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada nos dias 02 e 09 de dezembro, 

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 Cardoso deu boas-vindas aos novos 

membros: Direção do CECS: Marcos Vinícius Pó e Roseli Frederigi Benassi; Direção do CCNH: 

Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha e Márcia Helena Alvim; Direção do CMCC: Tatiana 

Lima Ferreira e Maurício Richartz e Coordenação do curso de Engenharia de Energia: Cristina 

Autuori Tomazeti e Marcelo Modesto da Silva. 

2) Indicação de novos representantes discentes dos cursos de licenciatura para o Comitê Gestor 

Institucional de Formação Inicial e Continuada de Profissionais do Magistério da Educação 

Básica da Universidade Federal do ABC (COMFOR–UFABC). A servidora Edna Loureiro 

explicou acerca da necessidade de indicação de novos representantes discentes dos cursos de 

licenciatura para o COMFOR. Informou que houve as seguintes indicações: Adriano Veloso da 

Silva (titular) e Caroline Bruni Colello (suplente). Os membros da CG aprovaram a indicação. 

Professora Fernanda Cardoso informou que o mandato seria de dois anos, a contar de fevereiro 

de 2022. 

3) Protocolos de biossegurança para as turmas presenciais do 1º Quadrimestre de 2022. 

Professora Fernanda Cardoso informou que houve reuniões com diversos setores da 

Universidade para elaborar os referidos protocolos. Apresentou os protocolos. Informou que tais 

informações estariam disponíveis em diversos sites institucionais, inclusive no site da Pró-

Reitoria de Graduação. 

4) Planejamento e estudos de ocupação dos espaços da UFABC para as turmas presenciais do 1º 

Quadrimestre de 2022. Informou que o planejamento está sendo feito pela CGCG, em conjunto 

com a CLD/Prograd e setores de infraestrutura da universidade. 

5) Balanço dos projetos para melhoria do ensino de graduação e de incentivo à integralização dos cursos. 

Professora Fernanda Cardoso informou sobre a abertura de editais para inscrição de propostas até o início 

de 2022. 

6) Seleção de propostas para melhoria do ensino de graduação e de incentivo à integralização dos 

cursos para o ano 2022 - Edital Nº 013/202. Em complemento ao informe anterior, professora 

Fernanda Cardoso informou sobre a publicação do referido Edital. 
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7) Seleção de propostas para monitoria remota em disciplinas do quadrimestre suplementar 

2022.1 - Edital Nº 012/2021. Comunicou sobre a publicação do referido Edital. 

8) Coordenação pro-tempore – BCH. Informou que a professora Paula Braga foi nomeada como 

coordenadora pro tempore do curso de Bacharelado em Ciências Humanas, devido à nomeação 

do professor Marcos Pó como Diretor do CECS. 

9) Coordenação pro tempore – LCH. Professora Fernanda Cardoso informou que a professora 

Claudia Vieira foi nomeada como coordenadora pro tempore do curso de Licenciatura em 

Ciências Humanas, devido à nomeação da professora Márcia Alvim como Vice-diretora do 

CCNH. 

10) Processo eleitoral da representação docente das coordenações dos cursos de ingresso. 

Professora Fernanda Cardoso informou que o referido processo foi realizado e seus resultados 

foram divulgados. 

11) Processo eleitoral das coordenações dos cursos de ingresso - coordenação e vice-

coordenação. Comunicou que os referidos processos para eleição de coordenadores dos 

bacharelados interdisciplinares foram abertos e divulgados. Os processos eleitorais para 

coordenadores das licenciaturas interdisciplinares seriam publicados em breve. 

12) Possibilidade de atendimento de alunos da UFABC em situação de vulnerabilidade social por 

Polos EaD da UAB (André Luiz Brandão). Professor André Brandão informou que nos fóruns 

estadual e nacional da UAB foi discutida a referida possibilidade. Informou que a UAB da 

UFABC entraria em contato com a ProAP para realizar levantamento de discentes em casos 

semelhantes e que poderiam ser atendidos por esses polos.  

13) Lembrete sobre chamada de inscrição para Oficinas sobre o Sistema Rede Nacional de 

Ensino e Pesquisa (RNP). Professora Fernanda Cardoso informou sobre a referida chamada, para 

treinamento do sistema de webconferência do RNP. Informou que tutoriais de utilização seriam 

divulgados. Lembrou que as funcionalidades do Google não estariam mais acessíveis a partir de 

janeiro de 2022. 

Informes dos membros:  

1) Exposição Space Adventure da NASA. Professor César Monzu Freire informou que fora 

contatado pela organização da Exposição Space Adventure da NASA. Informou que os 

organizadores disponibilizaram ingressos para discentes da UFABC. Mais informações estão 

disponíveis no site do referido evento. 

Ordem do Dia:  

1) Ata da IX sessão ordinária da CG, ocorrida em 14 e 21 de outubro de 2021. Sem 

manifestações, a proposta foi colocada em votação, sendo aprovada com onze abstenções. 

2) Ata da X sessão ordinária da CG, ocorrida em 4 e 11 de novembro de 2021. Sem 

manifestações, a proposta foi colocada em votação, sendo aprovada com oito abstenções. 

Expediente: 

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

revoga e substitui a Resolução ConsEP nº. 31. Professora Fernanda Cardoso lembrou que a 

proposta vem sendo discutida nas últimas sessões da CG. Destacou alguns pontos da Resolução 

ConsEP nº 31. Fez uma apresentação sobre a proposta, identificando os problemas da Resolução 

em vigor. Após comentários e sugestões, professora Fernanda Cardoso informou que 

interromperia a discussão desse ponto até a continuação desta reunião e que incorporaria as 

sugestões havidas na proposta. 
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2) Proposta de Resolução que regulamenta o Programa de Ensino e Aprendizagem Tutorial 

(PEAT) da UFABC, e revoga e substitui a Resolução ConsEP nº 163 de 2013. A servidora Carla 

Oliveira, chefe da Divisão de Ensino e Aprendizagem Tutorial (PEAT) da Prograd, apresentou 

um breve histórico do PEAT – Programa de Ensino e Aprendizagem Tutorial. Um dos motivos 

dessa proposta acadêmica é oferecer a todos os estudantes a oportunidade de terem uma 

formação básica extensa e com a profundidade adequada às exigências de um curso 

universitário. O PEAT visa à manutenção do aluno na Universidade, cada professor é 

responsável por um grupo de alunos. Algumas limitações enfrentadas para permanência do 

PEAT como está previsto atualmente: número de estudantes inscritos vs. número reduzido de 

tutores; diversidade de questões e problemáticas dos alunos; resistência de alguns tutores em 

acompanhar os alunos em risco de jubilação; desafios para encontrar palestrantes para atividades 

coletivas; desistência dos estudantes das tutorias no decorrer do ano; Tutores – devolução em 

média de 40% de relatórios de tutoria (mesmo com as fichas de aceite); dificuldades da 

Comissão PEAT em acompanhar o desenvolvimento das ações do programa. Proposta de 

Reorganização do Programa de Ensino e Aprendizagem Tutorial – PEAT: criação de um Comitê 

Gestor do Programa com representação da PROGRAD, do NETEL, dos Centros e dos Cursos de 

Ingresso, com atribuições bem definidas. Fomentar o acolhimento, a integração, a permanência e 

o desenvolvimento acadêmico dos discentes de graduação da UFABC. Participação de discentes 

bolsistas como tutores. Participação dos docentes no programa por meio de apresentação de 

projetos de melhoria do ensino de graduação e de incentivo à integralização dos cursos. 

 

Continuação da sessão – 09 de dezembro de 2021 

Informes da Presidência: 

1) Publicação dos protocolos de Biossegurança. Professora Fernanda Cardoso informou que os 

referidos protocolos foram divulgados nos sites da UFABC, Prograd e ProPG. 

2) Edital de vagas remanescentes para representação docente em três cursos de ingresso (BCH, 

LCH e LCNE). Informou que as inscrições estariam abertas até 13 de dezembro. Pediu auxílio na 

divulgação. 

3) Sessão Extraordinária Conjunta da Comissão de Graduação e Comissão de Pós-graduação. 

Informou que seria convocada a referida sessão sobre ocupação de espaços em vista do plano de 

retomada. 

Expediente: 

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

e substitui a Resolução ConsEP nº. 31. Professora Fernanda Cardoso retomou as discussões 

iniciadas na primeira parte desta sessão. Informou que as sugestões havidas foram incorporadas à 

proposta e encaminhada aos membros. Apresentou a proposta, destacando as alterações recentes. 

Após comentários e sugestões, professora Fernanda Cardoso interrompeu as discussões e 

informou que a proposta retornaria no Expediente da próxima sessão ordinária desta Comissão, 

com alterações. 

2) Proposta de Resolução que regulamenta o Programa de Ensino e Aprendizagem Tutorial 

(PEAT) da UFABC, e revoga e substitui a Resolução ConsEP nº 163 de 2013. Professora 

Fernanda Cardoso lembrou sobre a apresentação do histórico e da motivação dessa proposta na 

primeira parte da sessão. Em seguida, a servidora Carla Oliveira, Chefe da Divisão de Ensino e 

Aprendizagem Tutorial (DEAT) da Prograd, apresentou a proposta. Esclareceu que a principal 

mudança é a possibilidade de discentes serem tutores no PEAT. Após comentários e sugestões, a 

servidora Carla Oliveira informou que foram anotadas as sugestões e que seriam levadas em 
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consideração. Pediu que outras contribuições fossem encaminhadas para o e-mail da DEAT. 

Devido ao avançado das horas, professora Fernanda Cardoso informou que a proposta retornaria 

no Expediente da próxima sessão ordinária desta Comissão, com alterações. 

 


