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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da II sessão ordinária de 2022 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada nos dias 10 e 17 de março, às 

14h, por videoconferência.   

 

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

 

Informes da Presidência: 

1) Publicação do Ato Decisório CG nº. 018, que suspende, para as novas solicitações e para as 

solicitações que ainda não foram avaliadas, o efeito dos parágrafos 1º ao 6º do Art. 7º da Resolução 

da Comissão de Graduação nº 23 de 2019, que estabelece normas sobre a utilização de disciplinas 

de outras Instituições de Ensino Superior e de Cursos de Pós-Graduação ou Extensão da UFABC 

como disciplinas nos cursos de Graduação da UFABC. Professora Fernanda Cardoso informou 

sobre a referida publicação. 

2) Publicação da Resolução ConsEPE nº. 253, que regulamenta a inclusão de carga horária em 

ações de extensão e de cultura exigida nos cursos de graduação da UFABC, revoga e substitui a 

Resolução ConsEPE nº 222. Informou sobre a referida publicação, e também que será necessário 

revisar as normas sobre revisão de PPCs e alteração em disciplinas, devido à normativa citada. 

Serão realizadas ações para instruir as coordenações dos cursos a auxiliar na adaptação às novas 

normas.   

3) Publicação do Ato Decisório ConsEPE nº. 210, que altera o Art. 2º da Resolução ConsEPE nº 

245. Comunicou sobre a referida publicação. Acrescentou que o planejamento didático terá como 

base a oferta na modalidade presencial. 

4) Planejamento de Oferta do 2º quadrimestre de 2022 - próximos passos. Professora Heloise Assis 

Fazzolari, coordenadora geral dos cursos de graduação (CGCG), apresentou orientações sobre a 

alocação e o andamento do processo. Em seguida, os coordenadores dirimiram dúvidas sobre a 

alocação. 

5) Atualização dos protocolos de biossegurança de atividades presenciais da graduação e pós-

graduação. Professora Fernanda Cardoso informou sobre a publicação no site da UFABC da 

atualização dos referidos protocolos. 

6) Matrículas discentes para o 2º quadrimestre de 2022. Informou que não será mais necessária a 

matrícula assistida para discentes ingressantes de 2020 e 2021. 

7) Relatório síntese da Prograd sobre os Relatórios de Avaliação de Disciplinas do Ano-base de 

2020. Justificou que foram recebidos os últimos relatórios pelas coordenações dos cursos e 

direções de centro e que a apresentação do relatório da Prograd seria realizada na próxima sessão 

ordinária da Comissão de Graduação.
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Informes dos membros:  

1) Esclarecimento acerca da participação da professora Michelle Sato Frigo no Grupo de Trabalho 

para revisar a Resolução ConsEP nº 31, que normatiza o ingresso nos cursos de formação 

específica após a conclusão dos bacharelados interdisciplinares oferecidos pela UFABC (Michelle 

Sato Frigo). Professora Fernanda Cardoso informou que a professora Michelle não pôde participar 

da reunião e que seu informe foi adiado. 

2) Curso online sobre Formação em Gênero e Sexualidades. Professor Luciano Cruz divulgou o 

referido curso, oferecido pelo Núcleo de Estudos de Gênero Esperança Garcia da Universidade 

Federal do ABC (UFABC). 

 

Ordem do Dia:  

1) Proposta de Resolução que normatiza a matrícula nos Cursos de Formação Específica e revoga 

e substitui a Resolução ConsEP nº. 31. Professor Gabriel Rossini apresentou sua relatoria. Em 

seguida, apresentou suas sugestões de alteração na proposta de Resolução, destacando ponto a 

ponto e manifestando-se favorável à sua aprovação. Após comentários e sugestões, houve votação 

para manutenção ou retirada da proposta da Ordem do Dia, sendo optada a manutenção. Não 

havendo outras manifestações, nem sugestões de alteração na proposta, professora Fernanda 

colocou o documento com as alterações propostas pelo relator em votação, sendo aprovado com 

um voto contrário e cinco abstenções. Informou que a proposta aprovada seguiria para deliberação 

na Ordem do Dia do ConsEPE. 

 

Expediente: 

1) Proposta de criação de duas disciplinas de Opção Limitada do curso de Bacharelado em Ciência 

da Computação. Professor Jerônimo Cordoni Pellegrini apresentou sua proposta. Explicou que se 

trata da criação de duas disciplinas de opção limitada do curso de Bacharelado em Ciência da 

Computação: Visualização de Dados e Informações e Desenvolvimento Guiado por Tipos. Após 

comentários e sugestões, professor Jerônimo pediu a passagem do item à Ordem do Dia, sendo 

secundado pelo professor Maurício Richartz. Em votação, a passagem foi aprovada por 

unanimidade. Na Ordem do Dia, professora Fernanda Cardoso colocou a proposta de criação das 

duas disciplinas em votação, sendo aprovada por unanimidade. 

2) Proposta de Portaria que estabelece critérios para matrículas nos estágios supervisionados das 

licenciaturas no segundo quadrimestre de 2022. Professora Fernanda Cardoso explicou que as 

Divisões Acadêmicas do CMCC e CCNH, responsáveis pela matrícula dos discentes nos estágios 

supervisionados dos cursos de licenciatura específica, demandaram que houvesse critérios para 

classificar as solicitações de matrícula, devido ao aumento de demanda discente por causa dos 

cursos de licenciatura interdisciplinar. Após comentários e sugestões, a proposta foi promovida à 

Ordem do Dia, sendo aprovada por unanimidade. 

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. A servidora Carla Oliveira, 

chefe da Divisão de Ensino e Aprendizagem Tutorial (DEAT) da Prograd, apresentou a proposta, 

alterada conforme sugestões havidas nas últimas sessões da CG. Apresentou as principais 

alterações na proposta. Após comentários e sugestões, professora Fernanda Cardoso informou que 

a proposta retornaria na continuação desta sessão, com alterações considerando as sugestões 

apresentadas. 
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Continuação da sessão – 17 de março de 2022 

Informes da Presidência: 

1) Publicação do Edital CG nº 008 – Eleição de representantes discentes na CG. Professora 

Fernanda Cardoso informou sobre a publicação do referido Edital, que estabelece Normas do 

Processo Eleitoral para a representação discente na Comissão de Graduação. 

2) Planejamento didático - Consolidação da oferta para o 2º quadrimestre de 2022. Informou que 

foi concluído o primeiro processo de alocação para que as matrículas se realizem do dia 18 ao dia 

21 de março. 

3) Aprovação de mudanças na Resolução ConsEPE nº. 240. Informou que foram aprovadas duas 

alterações na referida normativa. As alterações serão publicadas por meio de Ato Decisório do 

ConsEPE no Boletim de Serviço. 

 

Expediente: 

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. Professora Fernanda 

Cardoso deu continuidade às discussões sobre a referida proposta, interrompidas ao fim da 

primeira parte desta sessão. Após comentários e sugestões, encaminhou a proposta alterada para a 

Ordem do Dia da próxima sessão ordinária. 

4) 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. Informou 

que a alteração desta normativa se tornou necessária em vista da aprovação da Resolução ConsEPE 

nº. 253, que regulamenta a inclusão de carga horária em ações de extensão e de cultura exigida nos 

cursos de graduação da UFABC, revoga e substitui a Resolução ConsEPE nº 222. Após 

comentários e sugestões, professora Fernanda manteve a proposta no Expediente para a próxima 

sessão, com alterações. 

5) 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. Comunicou que a alteração desta normativa também se tornou 

necessária em vista da aprovação da Resolução ConsEPE nº. 253. Após comentários e sugestões, 

manteve a proposta no Expediente para a próxima sessão, com alterações. 

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

Ciência e Tecnologia. Professor Luciano Cruz informou que atualização se faz necessária, pois o 

BC&T recebeu a solicitação de inclusão de disciplinas pelo curso de Bacharelado em 

Biotecnologia, para auxiliar os discentes na integralização dos dois cursos. Também foram 

corrigidas algumas informações das disciplinas atuais. Além disso, foi informada a necessidade de 

uma correção nos créditos da disciplina Física Médica. Após sugestões e comentários, professora 

Fernanda Cardoso sugeriu que a proposta permanecesse no Expediente, para que se realizasse a 

consulta sobre o formato e trâmite devido para a proposta à Divisão de Conselhos, sem prejuízo 

das demais reflexões expostas. Sugeriu que por ora as coordenações do BC&T e Bacharelado em 

Biotecnologia exercessem sua prerrogativa de convalidar disciplinas até que a lista alterada fosse 

aprovada definitivamente.  

 


