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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da VI sessão ordinária de 2022 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada no dia 07 de julho, às 14h, por 

videoconferência.   

 

Sessão presidida pelo professor Wesley Góis, Pró-Reitor Adjunto de Graduação. 

 

Informes da Presidência: 

1) Portaria Prograd que estabelece o fluxo e os prazos para o processo de revisão e aprovação dos 

Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação da UFABC e revoga e substitui a Portaria nº 30, 

de 15 de julho de 2019. Professor Wesley informou que a referida Portaria seria publicada em 

breve. 

2) Portaria Prograd que estabelece o fluxo e os prazos para o processo de revisão e aprovação de 

disciplinas de Graduação da UFABC e revoga e substitui a Portaria nº 24, de 07 de junho de 2019. 

Professor Wesley informou que a referida Portaria também seria publicada em breve. 

3) Planejamento de Alocação Didática do 3º quadrimestre de 2022 (CGCG). Professora Heloise 

Assis Fazzolari apresentou dados acerca de alocação didática do referido período. Em seguida, os 

coordenadores de curso dirimiram dúvidas. 

4) ENADE 2022 – cursos avaliados e datas (Maria Isabel Delcolli). A servidora Maria Isabel 

Delcolli, Procuradora Institucional, informou sobre a publicação do Edital do ENADE 2022. 

5) Ato Decisório ConsEPE nº 227/2022, que desobriga alunos (as) que estejam na iminência em 

concluir o curso de ingresso - coeficiente de progressão (CP) maior ou igual a 0,8 (zero vírgula 

oito) - de cursar a disciplina BCS0001-15 - Base Experimental das Ciências Naturais (BECN), 

desde que satisfeitos certos requisitos. Professor Wesley informou sobre a publicação do referido 

Ato Decisório e os requisitos de atendimento à normativa. 

6) Resolução Nº 255/2022 - CONSEPE - Estabelece normas e procedimentos para a revisão e 

aprovação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação da UFABC, revoga e substitui a 

Resolução ConsEPE nº 230. Informou sobre a publicação da referida normativa. 

7) Resolução nº 256/2022 - CONSEPE - Normatiza a matrícula nos Cursos de Formação 

Específica, revoga e substitui a Resolução ConsEP nº 31. Informou sobre a publicação da referida 

normativa. 

8) Portaria nº 2560/2022 - PROGRAD - Estabelece os critérios de seleção para preenchimento de 

vagas nas disciplinas da graduação da UFABC para as matrículas do terceiro quadrimestre de 

2022. Informou sobre a publicação da referida normativa.
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9) Ato Decisório nº 229/2022 - CONSEPE - Aprovar o Calendário Acadêmico 2022, 

contemplando as correções realizadas anteriormente. Informou sobre a publicação da referida 

normativa. 

10) Portaria nº 2565/2022 - REIT - Estabelece que, a partir do terceiro quadrimestre de 2022, deixa 

de vigorar a condição de quadrimestre suplementar. Informou sobre a publicação da referida 

normativa. 

11) Portaria nº 2566/2022 - PROGRAD - Estabelece critérios de classificação e desempate para 

matrículas para o terceiro quadrimestre de 2022 nos módulos curriculares de Estágios 

Supervisionados das Licenciaturas. Informou sobre a publicação da referida normativa. 

12) Resolução ConsEPE nº 257 – Institui o novo Programa de Ensino e Aprendizagem Tutorial 

(PEAT) da UFABC, revoga e substitui a Resolução ConsEPE nº 163. Informou sobre a publicação 

da referida normativa. 

13) Sessão Extraordinária da CG para orientação de revisão de PPCs. Informou que possivelmente 

seria convocada uma sessão extraordinária da CG para dar orientações sobre a revisão dos PPCs 

em vista da curricularização de extensão e cultura. 

 

Informes dos membros:  

1) Relatório final sobre a oferta excepcional no interquadrimestre da disciplina de Base 

Experimental de Ciências Naturais (BECN) (Luciano Cruz/Michelle Frigo). Professor Luciano fez 

uma apresentação sobre o assunto, relatando: o histórico e a motivação para a oferta; público alvo; 

quantidade de turmas, vagas, campus e turno; a procura foi maior no Campus de Santo André; não 

houve corte ou redução na ementa; houve alto índice de aprovação, semelhante à oferta regular; 

avaliação discente: muito positiva.  

 

Ordem do Dia:  

1) Ata da III sessão ordinária da Comissão de Graduação, realizada em 7 e 14 de abril de 2022. 

Sem manifestações, o documento foi posto em votação, sendo aprovado com uma abstenção. 

2) Proposta de resolução que regulamenta as normas para o credenciamento voluntário e para o 

descredenciamento de docentes no Curso de Bacharelado em Neurociência e revoga a Resolução 

do ConCMCC nº 21. Professor César Freire apresentou sua relatoria, destacando contexto e 

histórico da proposta. Em seguida, apresentou sua versão da proposta, contemplando suas 

sugestões. Manifestou-se favorável à aprovação do documento. Professora Raquel Vecchio 

Fornari, proponente da proposta, acatou as sugestões do relator. Após comentários e sugestões, 

professor Wesley colocou a proposta alterada em votação, sendo aprovada por unanimidade. 

 

Expediente: 

1) Apresentação do Relatório Final do Grupo de Trabalho instituído para avaliar a criação do 

Núcleo de Estágios dos Cursos de Licenciatura da UFABC. Professora Cláudia Regina Vieira 

apresentou algumas informações sobre o assunto: explicou a motivação que resultou na instituição 

do Grupo de Trabalho; composição do GT; foi feito estudo sobre organização dos cursos de 

licenciatura na universidade; estudo sobre peculiaridades, semelhanças e diferenças dos estágios 

dos cursos de licenciatura; com as LIs, número de estudantes que necessitam de estágio obrigatório 

será maior; conclusão de que o Núcleo de Estágio é necessário, indicando um modelo de forma e 

membros/representantes; para tanto, é necessário espaço na universidade, estações de trabalho e 
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servidores, estabelecimento de convênios com escolas e interlocução com esses órgãos, avaliação 

e controle de documentação etc.; há responsabilidades impostas pela Lei de Estágios à IES, as 

quais apontam para o atendimento às necessidades expostas. Após comentários e sugestões, devido 

ao avançado das horas e ao fim de itens a serem deliberados na pauta, professor Wesley manteve 

o item no Expediente da pauta da próxima sessão ordinária e encerrou a sessão. 

 


