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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da III sessão ordinária de 2022 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada nos dias 07 e 14 de abril, 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: 

Bruno Yuiti Nascimento Aoki e Miles Espadoto, representantes discentes. Informou que uma das 

vagas para representação discente não foi preenchida e seu processo eleitoral será reaberto. 

2) Portaria Reitoria nº 2338, que cria o Grupo de Regulação no âmbito da UFABC e dá outras 

providências. Professora Fernanda informou sobre a publicação da referida Portaria. 

3) Resolução ConsUni nº 217, que suspende o Plano de Retomada Gradual das Atividades 

Presenciais na UFABC, aprovado pelo Ato Decisório ConsUni nº 188, atualizado pelo Ato 

Decisório ConsUni nº 204, e dá outras providências. Informou sobre a publicação da referida 

Resolução. 

 

Informes dos membros:  

1) Portaria que estabelece a oferta de Base Experimental das Ciências Naturais para discentes de 

cursos interdisciplinares no recesso entre primeiro e segundo quadrimestres de 2022 (Luciano 

Soares da Cruz). Professor Luciano, coordenador do curso de Bacharelado em Ciência e 

Tecnologia, explicou que a única disciplina do BC&T não ofertada remotamente foi a de Base 

Experimental das Ciências Naturais. Será ofertada essa disciplina, de forma adaptada, durante o 

recesso, para remediar a demanda reprimida acumulada. Apresentou a Portaria e como se daria a 

oferta. 

 

Ordem do Dia:  

1) Ata da I sessão ordinária da CG, ocorrida em 17 e 24 de fevereiro de 2022. Sem 

manifestações, a proposta foi colocada em votação, sendo aprovada com uma abstenção. 

2) Ata da II sessão ordinária da CG, ocorrida em 10 e 17 de março de 2022. Sem manifestações, 

a proposta foi colocada em votação, sendo aprovada com quatro abstenções. 
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3) Proposta de Resolução que regulamenta o Programa de Ensino e Aprendizagem Tutorial 

(PEAT) da UFABC, e revoga e substitui a Resolução ConsEP nº 163. Professor Luciano Cruz 

apresentou sua relatoria, destacando contexto e histórico da proposta e avaliando o PEAT como um 

importante meio de apoio aos estudantes, permitindo a reflexão do discente, com o auxílio de um tutor, 

sobre as suas muitas trajetórias acadêmicas possíveis na instituição. Apresentou algumas sugestões de 

correção, as quais foram acatadas pela proponente, a servidora Carla Oliveira, que agradeceu ao 

relator. Sem manifestações, professora Fernanda colocou a proposta em votação, com as 

alterações sugeridas, sendo aprovada por unanimidade. Informou que a proposta aprovada seria 

encaminhada para a pauta do ConsEPE.  

 

Expediente: 

1) Proposta de atualização da lista de disciplinas de Opção Limitada do curso de Bacharelado em 

Ciência e Tecnologia. Professor Luciano apresentou pontos de discussão relacionados à 

proposta. Salientou que a atualização da lista disciplinas de Opção Limitada do Bacharelado em Ciência 

e Tecnologia foi solicitada pela coordenação do Bacharelado em Biotecnologia, cujas disciplinas de 

opção limitada não estão inclusas no PPC do BC&T, o que prejudica muitos discentes do Bacharelado em 

Biotecnologia. Sem comentários ou sugestões, sugeriu que a proposta fosse promovida à Ordem 

do Dia. Em votação, a promoção foi aprovada por unanimidade. Na Ordem do Dia, a professora 
Fernanda Cardoso colocou a proposta em votação, sendo aprovada por unanimidade. Informou 

que a proposta aprovada seria encaminhada para a pauta do ConsEPE. 

2) 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. Professora Fernanda retomou a discussão sobre a 

proposta, interrompida na última sessão. Apresentou a proposta alterada, conforme sugestões 

havidas. Após comentários e sugestões, encaminhou a proposta alterada para a Ordem do Dia da 

próxima sessão ordinária desta Comissão. 

3) Proposta de revisão da Resolução CG nº21, que institui o Catálogo de disciplinas, estabelece 

normas para criação, remoção e alteração de disciplinas de Graduação da UFABC e substitui a 

Resolução ConsEPE nº 139, de 2012, alterada pela Resolução ConsEPE n° 209, de 2016. 

Professora Fernanda retomou a discussão sobre a proposta, interrompida na última sessão. 

Apresentou a proposta alterada, conforme sugestões havidas. Após comentários e sugestões, 

sugeriu suspender esse ponto e colocá-lo no final da pauta, devido à urgência de trâmite e 

aprovação dos demais itens de pauta, sendo o encaminhamento acatado pelos membros.  

 

Continuação da sessão – 14 de abril de 2022 

Informes da Presidência: 

1) Professora Fernanda informou que foi publicada no Boletim de Serviço a Portaria que estende 

a possibilidade de solicitação de exercícios domiciliares para discentes enquadrados na condição 

de Grupo Ampliado de Risco (GAR). 

2) Informou também que a orientação da SEST e da CISSP é que poderão ser ocupados 100% 

dos espaços. Não será necessário dividir uma turma de sala de aula em grupos. É preciso checar 

com os docentes do GAR, que eventualmente tenham sido alocados com turmas presenciais, se 

eles permanecem com a intenção de dividir as turmas.  

 

 



 

Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André – SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.7910/7983 

gabinete.prograd@ufabc.edu.br 
 

Expediente: 

3) Proposta de revisão da Resolução CG nº 021, que institui o Catálogo de disciplinas, estabelece 

normas para criação, remoção e alteração de disciplinas de Graduação da UFABC e substitui a 

Resolução ConsEPE nº 139, de 2012, alterada pela Resolução ConsEPE n° 209, de 2016. O item 

ficou para ser discutido após a apresentação e discussão dos projetos pedagógicos. 

4) Proposta de revisão do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Filosofia. O 

proponente professor Carlos Eduardo Ribeiro destacou a importância dessa revisão para o curso. 

Professor André La Salvia fez a apresentação da proposta. Após comentários e sugestões, 

professor Carlos Eduardo solicitou a promoção do item à Ordem do Dia. Secundada e aprovada a 

solicitação, a proposta foi promovida. Na Ordem do Dia, não havendo comentários adicionais, a 

proposta foi submetida à votação, sendo aprovada por unanimidade. Professora Fernanda 

informou que a proposta seria encaminhada à próxima sessão do ConsEPE. 

5) Proposta de revisão do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Planejamento 

Territorial. A proponente professora Guadalupe Maria J. A. de Almeida apresentou a proposta. 

Seguiram-se comentários e sugestões. Professora Fernanda recomendou manter a proposta no 

Expediente e, tão logo fossem amadurecidas todas as questões, ela retornasse com os devidos 

ajustes.  

6) Proposta de revisão do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Relações 

Internacionais. O proponente professor Diego Araújo Azzi apresentou a proposta. Após 

comentários e sugestões, professora Fernanda propôs o mesmo encaminhamento feito para o 

BPT, de manter o projeto no Expediente para ter mais oportunidade de discussão e aguardar o 

processo de curricularização da Extensão do BC&H. 

7) Relatórios de Avaliação de Disciplinas Ano-base 2020. Devido ao avançado das horas, 

professora Fernanda Cardoso encaminhou este item e o terceiro para a próxima sessão ordinária.  

 

 


