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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da V sessão ordinária de 2022 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada nos dias 09 e 23 de junho, às 

14h, por videoconferência.   

 

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

 

Informes da Presidência: 

1) Orientações gerais para o segundo quadrimestre de 2022. Professora Fernanda reiterou 

informações sobre o funcionamento e dinâmica do 2º quadrimestre, com o retorno das atividades 

presenciais. 

2) Orientações para o planejamento do terceiro quadrimestre de 2022 – CGCG. Professora Heloise 

Assis Fazzolari informou que está em andamento o planejamento didático para o 3º quadrimestre 

de 2022. Em seguida, dirimiu dúvidas dos coordenadores de curso. 

3) Resolução ConsUni nº 222, que revoga o Ato Decisório ConsUni nº 205, altera a Resolução 

ConsUni nº 217 e dá outras providências. Professora Fernanda informou sobre a publicação da 

referida Resolução. 

4) Alteração na coordenação do curso de Licenciatura em Ciências Humanas. Informou que a 

professora Cláudia Regina Vieira deixou a coordenação para assumir o cargo de Pró-reitora de 

Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas. Em seu lugar assumiu a professora Mariana 

Moraes Sombrio. 

 

Informes dos membros:  

1) Necessidade de comprovação vacinal. Professor César Freire questionou acerca da referida 

obrigatoriedade para docentes. Professora Fernanda respondeu que é obrigatória a apresentação 

para docentes e discentes. No caso dos docentes, as direções de centro serão comunicadas em casos 

de docentes com esquema vacinal incompleto. O docente será removido da turma e, caso não haja 

substituto, a turma será cancelada. 

 

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 colocado em votação, sendo aprovado com três abstenções. 
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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. Professor César Augusto João Ribeiro apresentou sua relatoria, 

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

documento. Não havendo comentários, professora Fernanda colocou a proposta com as alterações 

sugeridas pelo relator em votação, sendo aprovada por unanimidade. 

 

Expediente: 

1) Proposta de Resolução CG que institui o Catálogo de disciplinas, estabelece normas para 

criação, exclusão e alteração de disciplinas de Graduação da UFABC, revoga e substitui a 

Resolução CG nº. 21 de 2019. Professora Fernanda explicou que foram enviadas duas propostas 

de Resolução, com as duas formas de contabilização da carga horária extensionista em disciplinas. 

Em seguida, fez a apresentação das propostas. Sem sugestões de alteração, professora Fernanda 

sugeriu que o item fosse promovido à Ordem do Dia, sendo a sugestão acatada pelos membros. 

Em seguida, colocou as duas propostas de versão do documento apresentadas em votação na 

Ordem do Dia, sendo aprovada a proposta 1.  

 

Continuação da sessão – 23 de junho de 2022 

Informes da Presidência: 

1) Calendário de matrículas (CGCG). Professora Heloise informou que, durante a alocação de 

espaços físicos, houve falta de salas de grande capacidade no campus Santo André. Estão sendo 

feitos ajustes para solucionar essa questão. Em seguida, apresentou o calendário atualizado. 

2) Aprovação da Revisão da Resolução ConsEP nº 31. Professora Fernanda informou que foi 

aprovada a Resolução ConsEPE nº 256, a qual revogou a Resolução ConsEP nº 31. Em seguida, 

apresentou uma minuta de Portaria, que estabelecerá critérios de seleção para o preenchimento de 

vagas nas disciplinas de graduação no 3º quadrimestre de 2022. 

3) Aprovação da Revisão da Resolução ConsEPE nº 230. Professora Fernanda informou que foi 

aprovada a Resolução ConsEPE nº 255, a qual revogou a Resolução ConsEPE nº 230. Informou 

que os diversos instrumentos do fluxo do processo estão sendo revistos e em breve serão 

disponibilizados. 

 

Expediente: 

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. Professora Raquel Vecchio Fornari apresentou a proposta. Explicou que sua 

motivação se deu pela revisão da Resolução CG acerca de credenciamentos de docentes. A nova 

Resolução normatiza que a CG deverá aprovar e não apenas homologar as resoluções de 

credenciamento docente dos cursos. As mudanças desta proposta em relação à sua versão anterior 

se dão quanto ao papel da Direção do Centro, melhor definição dos fluxos do processo de 

credenciamento no Bacharelado em Neurociência e publicação no Boletim de Serviço. Após 

perguntas, comentários e sugestões, professora Fernanda encaminhou a proposta para a Ordem do 

Dia da próxima sessão. 
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3) Minuta de Resolução que estabelece normas para a solicitação e cancelamento de matrículas 

em disciplinas da graduação na UFABC, revoga e substitui as Resoluções ConsEPE nº 131, nº 202 

e nº 209. Professora Fernanda apresentou a proposta. A motivação é a adequação à Revisão da 

Res. ConsEP nº 31 e unificar as diversas normas acerca das matrículas em disciplinas. Destacou 

as principais alterações: normas para solicitação de matrículas; limite máximo de créditos para 

solicitação de matrículas e exceções; condicionantes para deferimento de solicitação de matrículas 

na primeira fase de matrículas; reserva de vagas, adequada à revisão da Res. ConsEP nº 31; 

garantia de alocação de vagas para discentes da categoria PcD, discentes de mobilidade, em 

acompanhamento pela DEAT etc; direito de cancelamento de matrículas e seus limites. Após 

comentários e sugestões, professora Fernanda informou que as sugestões feitas seriam 

consideradas e a discussão da proposta seria retomada na sessão ordinária do mês de agosto. 

 

 


