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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da I sessão ordinária de 2022 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada nos dias 17 e 24 de fevereiro, 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 Cardoso deu boas-vindas aos novos 

coordenadores dos cursos: Licenciatura em Ciências Naturais e Exatas: Patrícia da Silva Sessa e 

Maísa Helena Altarugio; Licenciatura em Ciências Humanas: Cláudia Regina Vieira e Mariana 

Moraes de Oliveira Sombrio; Bacharelado em Ciência e Tecnologia: Luciano Soares da Cruz e 

Michelle Sato Frigo; Bacharelado em Ciências Humanas: Roberta Guimarães Peres e Maria Luiza 

Levi Pahim; Bacharelado em Biotecnologia: Cristina Ribas Fürstenau e Ana Paula de Mattos 

Areas Dau; Bacharelado em Ciências Biológicas: César Augusto João Ribeiro e Nathalia de Setta 

Costa; Bacharelado em Filosofia: José Luiz Bastos Neves e Nathalie de Almeida Bressiani; 

Bacharelado em Física: Alysson Fábio Ferrari e Antônio Alvaro Ranha Neves; Bacharelado em 

Química: Karina Passalacqua Morelli Frin e Mirela Inês de Sairre; Licenciatura em Ciências 

Biológicas: Adriana Pugliese Netto Lamas e Renata de Paula Orofino Silva; Licenciatura em 

Filosofia: Carlos Eduardo Ribeiro e Silvio Ricardo Gomes Carneiro; Licenciatura em Física: 

Graciella Watanabe e Breno Arsioli Moura; Licenciatura em Química: Marco Antônio Bueno 

Filho e Rafael Cava Mori. 

2) Protocolo de intenções firmado entre UFABC e UNIFAL. Professora Fernanda Cardoso 

informou sobre um Grupo de Trabalho que elaborou o referido protocolo, visando a promover 

mobilidade de discentes egressos do BC&T das duas universidades. 

3) Recomendação de adiamento de atividades didáticas presenciais. Informou que houve consulta 

na última sessão do ConsUni sobre o avanço nas fases do Plano de Retomada em vista da variante 

ômicron do Coronavírus. 

4) Horário máximo de término da I sessão ordinária da Comissão de Graduação em virtude de 

debate promovido pela ADUFABC entre as chapas concorrentes às eleições da Reitoria. Informou 

que a sessão da CG teria o horário máximo de término às 16h, devido ao referido debate. 

5) Planejamento Didático do 2º Quadrimestre de 2022 - próximas ações. Professora Heloise Assis 

Fazzolari, Coordenadora Geral dos Cursos de Graduação (CGCG), apresentou o fluxo e datas do 

referido planejamento para as coordenações dos cursos e alocação dos espaços e horários 

disponíveis. Os coordenadores dirimiram dúvidas, apresentaram relatos e impressões. Professora 

Fernanda Cardoso complementou que a CGCG e a Coordenação dos Laboratórios Didáticos 

(CLD) estão à disposição para sanar eventuais dúvidas.
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6) Sessão Extraordinária do ConsEPE sobre a revisão da Resolução ConsEPE nº. 245. Professora 

Fernanda Cardoso informou que em 25 de fevereiro a Reitoria deverá indicar o formato de oferta 

do segundo quadrimestre letivo. 

7) Publicação de FAQ (Perguntas Frequentes) no site da UFABC. Comunicou que foram 

divulgadas orientações sobre a retomada parcial de atividades presenciais nos campi da UFABC. 

O FAQ encontra-se disponível no site da UFABC. 

8) Adiamento da apresentação do Relatório da Prograd sobre o processo de Avaliação de 

Disciplinas Ano-base 2020. Informou que o referido Relatório seria apresentado nesta sessão. 

Contudo, devido à mudança de coordenadores de curso e à necessidade de um prazo maior para 

que todas as coordenações entregassem seus relatórios, a apresentação do relatório da Prograd foi 

postergada para a próxima sessão ordinária da CG. 

 

Informes dos membros:  

1) Pedido às coordenações dos cursos de consulta à Tabela de Transições entre Matrizes 

Curriculares dos cursos de graduação. A servidora Deonete Rodrigues Nagy solicitou que as 

coordenações dos cursos se atentassem para a tabela de transição entre matrizes curriculares dos 

cursos de graduação ao realizar a contagem de créditos no histórico discente para integralização 

dos cursos. 

2) Comunicação de convalidações excepcionais de disciplinas. A servidora Deonete solicitou que 

as coordenações dos cursos se atentassem a convalidações excepcionais de disciplinas. Pediu que, 

quando houvesse tais convalidações, as coordenações entrassem em contato com a servidora. 

 

Ordem do Dia:  

1) Ata da XI sessão ordinária da CG, ocorrida em 2 e 9 de dezembro de 2021. Sem manifestações, 

o documento foi aprovado com seis abstenções.  

2) Ata da I sessão extraordinária conjunta da CG e CPG, ocorrida em 16 de dezembro de 2021. 

Sem manifestações, o documento foi aprovado com nove abstenções. 

 

Expediente: 

1) Proposta de Resolução que normatiza a matrícula nos Cursos de Formação Específica, define a 

declaração de intenção de matrícula em cursos de formação específica, e revoga e substitui a 

Resolução ConsEP nº. 31. Professora Fernanda Cardoso fez uma breve apresentação do assunto, 

considerando os novos membros da CG, e um histórico sobre as discussões havidas nas últimas 

sessões. Após comentários, sugestões e perguntas, professor Luciano Cruz avaliou que o único 

ponto controverso referia-se ao Art. 9º e a possibilidade ou não de retroação da nova regra. Tendo 

isso em vista, sugeriu que o assunto fosse encaminhado à Ordem do Dia e que o relator da proposta 

se debruçasse a respeito dessa controvérsia. Professora Fernanda Cardoso concordou com a 

sugestão e consultou os membros acerca desse encaminhamento, sendo aprovado com um voto 

contrário. Então, encerrou as discussões no Expediente sobre esse assunto e encaminhou o item 

para a Ordem do Dia da próxima sessão ordinária. 
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Continuação da sessão – 24 de fevereiro de 2022 

 

Informes da Presidência: 

1) Planejamento didático do 2º quadrimestre letivo de 2022. Professora Heloise informou que fora 

enviado aos coordenadores dos cursos de formação específica o acesso ao sistema para alocação 

das disciplinas e espaços. 

2) Proposta de revisão do Art. 2º da Resolução ConsEPE nº. 245. Professora Fernanda Cardoso 

informou que o objetivo é permitir que se continuasse o planejamento didático descolado da fase 

de retomada vigente, visando o máximo de oferta presencial, em vista da data de 25 de fevereiro, 

em que a Reitoria estipulará a modalidade de oferta do quadrimestre seguinte. 

3) Comissão Eleitoral para eleição de novos representantes discentes na Comissão de Graduação. 

Informou ser necessária a indicação de representante docente e discente para compor a Comissão 

Eleitoral que coordenará a eleição de representantes discentes na CG. 

4) Aprovação da Resolução que regulamenta a curricularização da extensão. Informou sobre a 

aprovação no ConsEPE da referida Resolução. 

 

Informes dos membros: 

1) Professor César Freire pediu que fosse amplamente divulgado aos discentes sobre o trabalho de 

ofertar o máximo de turmas na modalidade presencial no 2º quadrimestre, mas que o cenário posto 

atualmente prevê baixa ocupação de espaços físicos da Universidade. 

2) Professor Alexandre Acácio alegou que gostaria de submeter o assunto da revisão da Resolução 

ConsEP nº. 31 à avaliação da plenária do curso de Engenharia de Gestão, pois num primeiro 

contato com os docentes houve muita preocupação e resistência, considerando que esse curso seria 

um dos mais impactados com a revisão da norma. 

 

Expediente: 

2) Proposta de Resolução que regulamenta o Programa de Ensino e Aprendizagem Tutorial 

(PEAT) da UFABC, e revoga e substitui a Resolução ConsEP nº 163, de 2013. Professora 

Fernanda Cardoso informou que a proposta foi alterada, conforme discussões havidas na última 

sessão ordinária da CG de 2021. A servidora Carla Oliveira, chefe da Divisão de Ensino e 

Aprendizagem Tutorial da Prograd (DEAT), apresentou um histórico da proposta e sua motivação. 

Resumiu as duas principais mudanças em relação à primeira versão da proposta. Após comentários 

e sugestões, professora Fernanda Cardoso manteve a proposta, a receber ajustes, no Expediente da 

próxima sessão ordinária. 

3) Proposta de Ato Decisório que suspende, 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, 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 e substitui as Resoluções ConsEPE nº 115 e 146. Professora Fernanda Cardoso informou 

que o setor que recebe essas solicitações enfrenta muitas dificuldades, devido à necessidade do 

estabelecimento de um comitê de três docentes para avaliação das solicitações de equivalência, 

tanto na formação do comitê, como na operacionalização desse processo via SIPAC. Para dar 

andamento nos pedidos, sugere-se a suspensão dos parágrafos da referida Resolução, voltando aos 

ritos anteriores do processo. Paralelamente, propôs-se realizar revisão da Resolução. Sugestão de 
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alteração no texto por parte do professor Maurício Richartz foi acatada. A proposta foi promovida 

à Ordem do Dia e submetida a votação, sendo aprovada com uma abstenção.  

 


