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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da I sessão conjunta extraordinária de 2021 da 

Comissão de Graduação (CG) e da Comissão de Pós-

Graduação (CPG), realizada no dia 16 de dezembro, às 14h, 

por videoconferência.   

 

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

professor Charles Morphy Dias dos Santos, Pró-reitor de Pós-graduação. 

 

Ordem do Dia:  

1) Consulta sobre possibilidades e cenários para oferta de disciplinas e ocupação de salas dos 

campi da UFABC no 2º quadrimestre letivo de 2022. Professora Fernanda informou que a sessão 

tem caráter consultivo acerca do referido tema. Apresentou um breve histórico sobre o assunto. 

Lembrou que haverá oferta de componentes curriculares na modalidade presencial, respeitado o 

Plano de Retomada de Atividades Presenciais da UFABC, para o 1º quadrimestre letivo de 2022. 

Professor Charles complementou que o levantamento de dados e informações é essencial, tal qual 

a comunicação e ciência aos cursos e docentes. Professora Heloise Assis Fazzolari explicou que o 

objetivo é prospectar como realizar a ocupação dos espaços físicos para o 2º quadrimestre letivo 

de 2022, caso retornem as atividades presenciais de acordo com o Plano de Retomada das 

Atividades Presenciais na UFABC. Após comentários e sugestões, professora Maria Luiza Levi 

concluiu que as reflexões de todos são importantes e dever-se-á haver muito diálogo para se 

encontrar a melhor forma de oferta. Professora Heloise agradeceu pelas contribuições e destacou 

ser essencial pensar em forma de abarcar da melhor maneira possível as especificidades de todos 

os cursos e garantir a melhor forma de ocupação dos espaços físicos. Professor Charles agradeceu 

a contribuição de todos e pediu aos coordenadores de cursos de pós-graduação para que continuem 

a colaboração, a despeito de divergências de opiniões, de modo a permitir o retorno presencial de 

forma segura. Professora Fernanda Cardoso pediu atenção aos comunicados a serem feitos e às 

decisões dos Conselhos Superiores, que balizarão o planejamento. Ressaltou a importância do 

diálogo de todas as partes envolvidas e agradeceu à Coordenação Geral dos Cursos de Graduação 

(CGCG) pelo trabalho desenvolvido. 

 


