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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da V sessão ordinária de 2015 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada nos dias 11 e 18 de junho, às 

14h, na sala 312-1, 3º andar do Bloco A, em Santo André.  

 

Sessão presidida pelo professor José Fernando Queiruga Rey, Pró-Reitor de Graduação, e pela 

professora Vanessa Elias de Oliveira, Pró-Reitora Adjunta de Graduação.  

Informe do Presidente:  

Série de Vídeos - UFABC e o Mercado. Professor José Fernando concedeu a palavra à Marcela 

dos Santos, da Assessoria de Comunicação e Imprensa (ACI), a qual falou sobre o projeto 

UFABC e o mercado, informando tratar-se de uma demanda identificada pela Reitoria, que 

solicitou à ACI o desenvolvimento do referido projeto. Fez-se estudo na região, e a proposta será 

a divisão em cinco grandes áreas, em que cada assunto envolverá os cursos correspondentes. A 

primeira área foi denominada “Serviços Ambientais, Serviços Médicos, Farmacêutica e 

Cosméticos”. A segunda, “Construção, Engenharia, Eletroeletrônica e Mecânica”. A terceira, 

“Comunicação Pública e Empresarial”, a quarta, “TI e Telecomunicações”, e a quinta área, 

“Papel e Celulose, Plásticos e Borrachas, Química, Petroquímica, Metalurgia e Mineração, 

Petróleo e Gás e Energia Elétrica”. 

Informes dos membros:  

1) Professor Jabra informou ter recebido e-mail da Reitoria, o qual não considera o sistema de 

matrículas essencial. Perguntou como funcionará o sistema de matrícula 2015-3, porque se 

iniciará na segunda-feira a alocação de laboratório de turmas. Professor José Fernando respondeu 

que o assunto matrícula foi encaminhado à Reitoria como essencial, e está sendo negociado entre 

esta e o Comando de Greve. 

2) Professor Luciano Cruz informou que o professor Antonio, do Bacharelado em Física, fez 

análise dos números da UFABC. Trata-se de dados do primeiro quadrimestre deste ano. 

Apresentou o gráfico sobre cancelamentos de disciplinas, destacando os pontos críticos. 

3) Professor Wesley Góis apresentou o balanço da gestão do Bacharelado em Ciência e 

Tecnologia (BC&T) no período de 2013/2015. 

4) Professor Alexei Veneziani informou ter conversado com o professor Daniel Miranda, o qual 

aceitou trabalhar com os dados a serem disponibilizados pela Prograd. Comunicou um problema 

com monitoria em seu curso, havendo poucos monitores para o número de alunos. 

5) Professor Arilson Favareto comunicou sobre o término de seu mandato na coordenação do 

BC&H no fim deste mês. O balanço da gestão estará na página do curso. Professor José 

Fernando convidou os professores Arilson e Wesley para a próxima reunião da CG, para o 

agradecimento formal de saída e a acolhida dos novos coordenadores dos BIs.  



 

 

Ordem do Dia:  

1) Ata 004/2015 da IV sessão ordinária, realizada em 07 de maio de 2015. Professora Paula Tiba 

fez referência à sua fala na página 5, linhas 25 a 28, cuja redação não ficou clara. Enviará 

sugestão de redação por escrito. Em votação, o documento foi aprovado com as alterações e 

cinco abstenções. 

2) Proposta de revisão do Projeto Pedagógico do Bacharelado em Ciência da Computação 

(BCC). Professor Ricardo Suyama apresentou seu relato, sugerindo algumas alterações. 

Mostrou-se favorável à aprovação do documento. Após comentários e sugestões, o documento 

foi aprovado com alterações e uma abstenção.  

3) Proposta de revisão do Projeto Pedagógico do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. 

Professor Luciano apresentou sua relatoria, sugerindo algumas alterações. Concluiu que o 

projeto pedagógico satisfaz em sua grande maioria os itens requisitados. Após comentários e 

sugestões, o documento foi aprovado por unanimidade, com as sugestões feitas pelo relator.  

4) Proposta de revisão do projeto pedagógico do curso do Bacharelado em Neurociência (BNC). 

Professor Carlos Alberto da Silva citou aspectos gerais na revisão e apresentou o relato. 

Manifestou-se favorável à aprovação da proposta, com sugestões. Após comentários, o 

documento foi aprovado por unanimidade.  

5. Proposta de resolução que altera a Resolução CG nº3 que regulamenta o Programa de Ensino e 

Aprendizagem Tutorial (PEAT). Professora Paula Mello apresentou seu relato, concluindo que a 

resolução encontra-se em formato adequado para aprovação, tendo feito apenas uma pequena 

sugestão de redação. Após comentários, a proposta foi aprovada por unanimidade, com 

alterações sugeridas pela relatora.  

Expediente:  

1) Proposta de resolução da Comissão de Graduação, que estabelece normas e procedimentos 

para inclusão de disciplinas semipresenciais em cursos de graduação presenciais da UFABC. 

Professor José Fernando fez a apresentação da resolução, mencionando a portaria que a 

regulamentará. Após comentários e sugestões, decidiu-se pela retirada do assunto de pauta. 

Professora Juliana Braga ficou de elaborar uma nova versão da proposta de resolução para 

apresentar à CG. 

Continuação da sessão – 18/06/2015: 

Informe do Presidente:  

Professor José Fernando fez um informe urgente sobre o final das inscrições para as eleições da 

coordenação do Bacharelado em Ciência e Tecnologia. Como não houve candidatos, faz-se 

necessário uma nova data de inscrição. O edital não previa a extensão dos prazos, por isso será 

necessário instituir nova comissão eleitoral e seguir novo trâmite. Professora Paula Tiba sugeriu 

manter a comissão atual, da qual faz parte. Sugestão acatada.  

Expediente:  

2) Proposta de resolução que estabelece normas sobre aproveitamento de disciplinas em Cursos 

de Graduação da UFABC. O representante discente Estevão Andrade comentou que os alunos 

elaboraram algumas propostas: que o aluno anterior a 2012 não seja submisso a essa resolução; 

se for para carregar o histórico na íntegra, que não seja com os conceitos “F” e “O”. Professor 

José Fernando colocou a Prograd à disposição para sugestões dos discentes. O assunto foi 



 

 

encaminhado para a Ordem do Dia da próxima sessão, sem alterações. Professora Paula Tiba 

discutirá a resolução na próxima reunião do GT, para eventuais ajustes. 

3) Proposta de revisão do projeto pedagógico do curso de Licenciatura em Química. Professor 

Marco Antonio Bueno ressaltou os seguintes pontos sobre a reformulação do curso: revisão e 

atualização das ementas e bibliografias das disciplinas didático-pedagógicas (compartilhadas 

pelas Licenciaturas); revisão e atualização das ementas e bibliografias das disciplinas didático-

pedagógicas (específicas do curso); inclusão das considerações sobre as atribuições conferidas 

pelo Conselho Federal de Química (CFQ). Após comentários e sugestões, o assunto foi 

encaminhado para a Ordem do Dia da próxima sessão. 

4) Proposta de revisão do Projeto Pedagógico do curso de Bacharelado em Química. Professor 

Anderson Ribeiro apresentou o projeto. Exibiu a tabela de créditos para a formação do 

Bacharelado em Química com Atribuições Tecnológicas e mencionou a resolução do Conselho 

Federal de Química (CFQ), que define os créditos mínimos para disciplinas voltadas a processos 

industriais, desenho industrial, operações unitárias e outras. Citou a Resolução Normativa nº 36, 

que estabelece critérios para concessão das atribuições aos profissionais de química. Após 

comentários e sugestões, o assunto foi encaminhado para a Ordem do Dia da próxima sessão. 

5) Proposta de revisão do Projeto Pedagógico do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas. 

Professor Carlos Alberto listou os motivos da revisão do PPC: considerações apontadas pela 

Comissão de Avaliação do MEC e a experiência de estruturação do processo de reconhecimento 

de curso em 2011; novas Resoluções/Pareceres do CFBio 2010/2012; requisitos mínimos para o 

biólogo atuar em pesquisa, projetos, análises, perícias, fiscalização, emissão de laudos, pareceres 

e outros serviços nas áreas de meio ambiente, saúde e biotecnologia; experiência dos docentes 

(na área de conhecimento em que uma disciplina se insere); novas Resoluções do ConsEPE nºs 

139/2012 e 140/2012; discussão conjunta do PPC com outros cursos (disciplinas comuns). Após 

comentários e sugestões, o assunto foi encaminhado para a Ordem do Dia da próxima sessão. 

6) Proposta de resolução que regulamenta as normas gerais para a realização do Estágio Não 

Curricular de Bacharelados. Professor José Fernando lembrou que esta resolução já foi 

apresentada na CG e não houve sugestões, retornando o mesmo texto, cujas regras se aplicam 

aos Estágios Não Curriculares dos cursos de formação específica dos Bacharelados em Física e 

Matemática, vinculados ao BC&T; Bacharelados em Filosofia, Ciências Econômicas, 

Planejamento Territorial e Relações Internacionais, vinculados ao BC&H. Após comentários e 

sugestões, o assunto foi retirado de pauta, para retornar na reunião de agosto. 

7) Proposta de criação das disciplinas livres Neurociência da Cognição Musical e Neuroarte 

Prática e Estética Experimental Prática (Bacharelado de Neurociência). Professora Paula Tiba 

apresentou as duas disciplinas em conjunto. São disciplinas livres e serão ministradas por dois 

professores provisórios. As duas disciplinas foram submetidas a quem estuda a implementação 

do Bacharelado em Arte e Tecnologia (BAT), para sugestões. Neuroarte existe no projeto 

pedagógico da Neurociência e não foi ainda ofertada. Após comentários e sugestões, o assunto 

foi encaminhado para a Ordem do Dia da próxima sessão. 

 


