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Ao Gabinete Prograd, 
 
Prezada Profa Fernanda, Prezado Prof Wesley 
Prezado Marcelo, 
 
 
Esperamos que estejam bem. 
 
Considerando a publicacao da Resolucao ConSEPE 253 em 04 de março ultimo, procedemos as adequacoes no nosso projeto
pedagogico 
 
As alteracoes ocorreram no item 8 e no Quadro 3 do PPC BPT, com adequacao de texto e revisao de creditos e horas do
curso (verificamos um erro nosso do percentual de disicplinas livres anteriormente previstas, e resolvemos a
questao reposicionando os creditos a partir das disciplinas limitadas, respeitando os percentuais minimos e maximos
previstos no PPI da UFABC). 
 
Assim, informamos que destacaremos estas alteracoes quando formos apresentar na reuniao de CG, mas enviamos anexa a
nova versao para ciencia e, se entenderem pertinente, para o envio aos membros da CG. Subiremos esta versao no
Drive que destinamos a CG. 
 
Estamos a disposicao 
 
Att 
 
--- 
GUADALUPE M. J. ABIB DE ALMEIDA 
Coordenadora do Bacharelado em Planejamento Territorial | BPT 
Universidade Federal do ABC | CECS 
 
 
Em 2022-03-03 08:24, marcelo.sartori@ufabc.edu.br escreveu:
Prezada coordenadora, 
 
informamos que a convocação da II sessão ordinária da CG será enviada amanhã. 
 
Consultamos se : 1) a proposta de revisão do PPC do BPT deverá constar 
da pauta e se há versão atualizada; 2) se houve atualização da 
proposta, em vista da Resolução sobre atividades de extensão, aprovada 
recentemente no ConsEPE. Caso tenha havido, pedimos que nos encaminhe 
assim que possível. 
 
Atenciosamente, 
 
Marcelo Sartori 
Pró-reitoria de Graduação 
 
Em 2022-02-09 12:01, Guadalupe M. J. Abib de Almeida escreveu:
Prezados e Prezadas 
 
Espero que estejam bem. 
 
Considerando que a proposta de Resolução ConsEPE sobre as atividades 
de extensão encontra-se em fase final de aprovação (possibilidade de 
aprovação no fim de fevereiro), a coordenação do BPT entende que será 
mais produtivo e eficiente que aguardemos esta definição pelo ConsEPE 
antes de prosseguir nos tramites de aprovação da revisão do nosso 
projeto pedagógico. 
 
Esta estratégia nos parece mais adequada a fim de evitar idas e 
vindas, especialmente se precisarmos fazer adequações no texto. 
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Desta forma, vimos solicitar o adiamento da inclusão da revisão do 
projeto pedagógico do BPT da pauta da proxima CG. 
 
Solicitamos, outrossim, que nos seja assegurada a inclusão na pauta de 
reunião da CG, prioritariamente, assim que seja adequado o texto final 
de nosso PPC à referida Resolução ConsEPE 
 
Agradeço de antemão á Prograd e á Secretaria e Direção do CECS 
 
Abraços 
 
--- 
GUADALUPE M. J. ABIB DE ALMEIDA 
Coordenadora do Bacharelado em Planejamento Territorial | BPT 
Universidade Federal do ABC | CECS
 
 
Em 2022-01-27 09:27, marcelo.sartori@ufabc.edu.br escreveu:
Prezados, 
 
acusamos recebimento e confirmamos inserção na pauta da I CG ord. de 2022. 
 
Atenciosamente, 
 
Marcelo 
 
Em 2022-01-26 09:06, Secretaria CECS escreveu:
Prezados/as, bom dia. Esperamos encontrá-los/as bem. 
 
Solicitamos, por gentileza, a inclusão da  proposta de revisão do 
Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Planejamento 
Territorial na pauta da  I Sessão Ordinária da Comissão de 
Graduação 2022, prevista para 17 de fevereiro. 
Informamos que o Projeto Pedagógico foi aprovado pelo Conselho do 
Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas 
(ConCECS), em sua XI Sessão Ordinária 2021, realizada em 06 de 
dezembro. 
 
Link para a documentação: 
https://drive.google.com/drive/folders/1c3DMach8EDEtAvDc5iLn0pcWwdjD8j3r 
 
Att., 
 
Secretaria CECS 
 
-- 
 
Fundação Universidade Federal do ABC 
Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas 
Secretaria - Bloco Delta - 3º andar - Campus São Bernardo do Campo- 
Fone: (11) 2320-6397 
Secretaria - Bloco A - Torre 1 - 7º andar - Campus Santo André Fone: 
(11) 4996-7943 
www.ufabc.edu.br [1] 
 
 
Links: 
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