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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da IV sessão ordinária de 2022 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada nos dias 05 e 12 de maio, às 

14h, por videoconferência.   

 

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

 

Informes da Presidência:  

1) Dinâmica das aulas do segundo quadrimestre de 2022 - dúvidas frequentes. Professora 

Fernanda apresentou o referido informe, esclarecendo dúvidas sobre o assunto. 

2) Cronograma de entrega de relatórios de avaliação de disciplinas - ano-base 2021. Professora 

Fernanda apresentou o referido cronograma. 

3) Formato das próximas reuniões da Comissão de Graduação. Informou que, após consulta 

realizada, haveria representações (titular e suplente) que pertencem ao Grupo Ampliado de Risco 

(GAR), não podendo retornar às atividades presenciais. Dessa forma, as sessões da Comissão de 

Graduação continuariam remotas. 

4) Orientações da SisBi acerca do processo de alteração/revisão de disciplinas e PPCs (Roberta 

Kelly). A servidora Roberta Kelly Amorim de França, do Sistemas de Bibliotecas da UFABC 

(SisBi), fez a apresentação das orientações e, em seguida, dirimiu dúvidas dos coordenadores de 

curso. 

5) Publicação do Ato Decisório ConsEPE nº 213. Professora Fernanda informou sobre a referida 

publicação. 

6) Publicação da Portaria da Reitoria que determina comprovação do esquema vacinal completo 

para frequentar os campi da UFABC. Informou sobre a referida publicação. Em seguida, dirimiu 

algumas dúvidas sobre o assunto. 

7) Sessão extraordinária da Comissão de Graduação para aprovação das adequações nos PPC de 

licenciatura em formação específica. Professora Fernanda Cardoso informou sobre a realização 

da referida sessão. 

Informes dos membros:  

1) Erros nas Tabelas de Transição entre Matrizes Curriculares de alguns cursos de graduação. A 

servidora Deonete Nagy informou que identificou alguns erros nas Tabelas de Transição entre 

Matrizes Curriculares de alguns cursos e que entraria em contato com as  respectivas 

coordenações.  
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2) Dúvidas sobre Editais de monitoria. Professora Raquel Vecchio Fornari perguntou se a 

monitoria que estava na modalidade remota passaria para o presencial, pois haveria aumento de 

demanda. Professora Fernanda respondeu que a monitoria permaneceria remota, pois ainda 

haveria disciplinas ofertadas nessa modalidade. Não há previsão de abertura de novos Editais de 

monitoria, devido a restrições orçamentárias. Contudo, com a reformulação do PEAT, parte da 

demanda de monitoria seria atendida pelo novo Programa. 

 

Ordem do Dia:  

1) Proposta de revisão da Resolução ConsEPE nº. 230, que estabelece normas e procedimentos 

para a revisão dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação da UFABC e revoga e 

substitui a Resolução ConsEPE nº 140. Professor César Ribeiro apresentou sua relatoria, 

destacando contexto e histórico da proposta e manifestando-se favorável à aprovação do documento. 

Após comentários e sugestões, professora Fernanda interrompeu a discussão dessa proposta, a 

ser retomada na próxima sessão, considerando os pontos levantados até o momento. 

 

Expediente: 

1) Proposta de adequação do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Química. 

Professor Marco Antônio Bueno Filho apresentou o histórico da revisão. Trata-se de adequações 

no PPC de LQUI ao novo curso de ingresso LCNE. Foi retirada a matriz do BC&T e incluída a 

da LCNE. Também foram adicionadas as Diretrizes Curriculares para Formação de Professores. 

Não foram criadas disciplinas novas. Informou que o apontamento nos pareceres se referia a uma 

soma de créditos errada, a qual já foi corrigida. Não foi adicionada a curricularização da 

extensão, pois esta revisão visa a se adequar ao PPC da LCNE somente. Futuramente, a extensão 

fará parte de nova revisão do PPC. Acerca das regras de transição, não houve alteração, pois se 

entendeu que os discentes da LQUI vinculados ao BC&T seriam de outro curso (não os da 

LCNE). Caso a CG decidisse, poder-se-ia alterar esse ponto. Após comentários e sugestões, 

professor Marco Antônio solicitou a passagem da proposta à Ordem do Dia. A proposta foi 

secundada e aprovada por unanimidade. Na Ordem do Dia, sem comentários ou sugestões, a 

proposta foi aprovada por unanimidade. Professora Fernanda informou que a proposta seria 

encaminhada ao ConsEPE.  

3) Proposta de Resolução que regulamenta a admissão nos Cursos Interdisciplinares de Ingresso 

da UFABC, por transferência externa para preenchimento de vagas ociosas, e revoga e substitui 

a Resolução ConsEPE nº 174 de 2014. Professora Fernanda solicitou inversão dos itens de pauta 

(adiantar este item do Expediente), devido à urgência da aprovação do tema. A alteração foi 

aprovada pelos membros. A servidora Renata Coelho apresentou a proposta. Informou que a 

única alteração foi a mudança do termo “bacharelados interdisciplinares” para “cursos 

interdisciplinares de ingresso”, de forma a abranger os cursos de licenciatura interdisciplinar. 

Após comentários e sugestões, devido ao avançado das horas, professora Fernanda interrompeu a 

sessão. Informou que a discussão dessa proposta e dos demais itens de pauta seria retomada na 

continuação desta sessão. 

 

Continuação da sessão – 12 de maio de 2022 

Expediente: 

3) Proposta de Resolução que regulamenta a admissão nos Cursos Interdisciplinares de Ingresso 

da UFABC, por transferência externa para preenchimento de vagas ociosas, e revoga e substitui 
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a Resolução ConsEPE nº 174 de 2014. Professora Fernanda deu continuidade à discussão da 

referida proposta. A servidora Renata Coelho informou que houve um acréscimo ao texto, a 

pedido do representante discente. Sem manifestações, solicitou a passagem do item à Ordem do 

Dia. A solicitação foi aprovada por unanimidade. Na Ordem do Dia, sem manifestações, a 

proposta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Professora Fernanda informou 

que a proposta seria encaminhada ao ConsEPE. 

2) Relatórios de Avaliação de Disciplinas Ano-base 2020. Professora Fernanda fez uma 

apresentação sobre o Relatório, sintetizando suas informações. Após comentários e sugestões, 

solicitou a passagem do item à Ordem do Dia, sendo aprovada por unanimidade. Na Ordem do 

Dia, sem manifestações, a proposta foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade.  

Informou que o Relatório seria apresentado na seção de informes do ConsEPE. 

4) Formas de contabilização da carga horária extensionista e cultural no histórico dos discentes. 

Professora Fernanda agradeceu ao servidor Fábio Margarido do NTI, que fez a apresentação do 

tema. Após a apresentação, Fábio e professora Fernanda dirimiram dúvidas dos coordenadores 

de curso. Devido ao avançado das horas, professora Fernanda Cardoso encaminhou o item 

restante para a pauta da próxima sessão ordinária e encerrou a sessão. 

 


