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Ata nº 010/2014/Ordinária/CG 

 

Ata da X reunião Ordinária da Comissão de Graduação (CG), convocada para as catorze horas 1 
do dia quatro de dezembro de dois mil e catorze, na sala 312-1 do Bloco A da Universidade 2 
Federal do ABC (UFABC), sita à Avenida dos Estados, 5001, Santo André, SP. A reunião foi 3 
presidida pela Pró-Reitora Adjunta de Graduação, Professora Vanessa Elias de Oliveira, e contou 4 
com a presença dos seguintes membros: Alberto Sanyuan Suen, Vice-Coordenador do curso de 5 
Bacharelado em Ciências Econômicas; Ana Paula Romani, Vice-Coordenadora do curso de 6 
Engenharia Biomédica; Annibal Hetem Junior, Diretor do Centro de Modelagem e Ciências 7 
Sociais Aplicadas (CECS); Clarissa De Franco, Representante Técnico-administrativo; Gustavo 8 
Muniz Dias, Vice-Coordenador do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas; Jorge Costa 9 
Silva Filho, Representante Discente Suplente; Jorge Tomioka, Vice-Coordenador do curso de 10 
Engenharia de Gestão; Juliana Cristina Braga, Coordenadora do curso de Bacharelado em 11 
Ciência da Computação; Luciano Soares da Cruz, Coordenador do curso de Bacharelado em 12 
Física; Luísa Helena dos Santos Oliveira, Vice-Coordenadora do curso de Engenharia Ambiental 13 
e Urbana; Maria Beatriz Fagundes, Coordenadora do curso de Licenciatura em Física; Mirian 14 
Pacheco Silva Albrecht, Coordenadora do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas; Paula 15 
Ayako Tiba, Coordenadora do curso de Bacharelado em Neurociência; Paula Homem de Mello, 16 
Vice-Diretora do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Paula Rondinelli, 17 
Representante Técnico-administrativo; Paulo de Ávila Junior, Vice-Coordenador do curso de 18 
Licenciatura em Química; Paulo Tadeu da Silva, Coordenador do curso de Bacharelado em 19 
Filosofia; Renata Ayres Rocha, Coordenadora do curso de Engenharia de Materiais; Ricardo 20 
Suyama, Coordenador do curso de Engenharia de Informação; Roberto Jacobe Rodrigues, 21 
Coordenador do curso de Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica; Sandra Irene 22 
Momm Schult, Coordenadora do curso de Bacharelado em Planejamento Territorial; Sinuê 23 
Dayan Barbero Lodovici, Vice-Coordenador do curso de Bacharelado em Matemática; Virgínia 24 
Cardia Cardoso, Vice-Coordenadora do curso de Licenciatura em Matemática; Wesley Góis, 25 
Coordenador do curso de Bacharelado de Ciências e Tecnologia (BC&T). Ausências 26 
justificadas: Anastasia Guidi Itokazu, Vice-Coordenadora do Bacharelado de Ciências e 27 
Humanidades (BC&H); Karimi Caroline Gorri Taha, Representante Discente; Marcelo Bussotti 28 
Reyes, Vice-Diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC). Ausentes: 29 
André Luis da Silva, Coordenador pro tempore do curso de Engenharia Aeroespacial; Cristina 30 
Autuori Tomazeti, Coordenadora do curso de Engenharia de Energia; Flamarion Caldeira 31 
Ramos, Coordenador do curso de Filosofia; Giorgio Romano Schutte, Coordenador do curso de 32 
Bacharelado em Relações Internacionais; Gabriela Spanghero Lotta, Coordenadora pro tempore 33 
do Curso de Bacharelado em Políticas Públicas; Vani Xavier de Oliveira Junior, Coordenador do 34 
curso de Bacharelado em Química. Não votantes: Ana Maria de Oliveira, Técnica em Assuntos 35 
Educacionais da Pró-Reitoria de Graduação; Eduardo Peres Novais de Sá, Docente do Centro de 36 
Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Fernando Henrique Protetti, Técnico em Assuntos 37 
Educacionais da Pró-Reitoria de Graduação; Leonel de Miranda Sampaio, Pesquisador 38 
Institucional da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional; Vania F. Neves, 39 
Bibliotecária do Sistema de Bibliotecas da Vice-Reitoria; Tatiana Hyodo, Bibliotecária do 40 
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Sistema de Bibliotecas da Vice-Reitoria. Apoio Administrativo: M. Aparecida O. Ferreira e 1 
Marcelo Sartori Ferreira, Secretários Executivos da Pró-Reitoria de Graduação, Mayara 2 
Rodrigues da Silva, Estagiária em Secretariado Executivo da Pró-Reitoria de Graduação. 3 
Havendo quórum legal, professora Vanessa cumprimentou a todos e abriu a sessão às catorze 4 
horas e vinte e dois minutos. Informes da presidência. 1) Professora Vanessa informou sobre o 5 
Curso de Inserção Universitária – CIU. Houve uma determinação de colocar todas as áreas da 6 
UFABC como responsáveis pelo curso. Decidiu-se desmembrar o nivelamento do acolhimento 7 
dos alunos ingressantes. Haverá uma semana de inserção universitária na última semana do 8 
recesso do primeiro para o segundo quadrimestre. Solicitou aos diretores de Centro que 9 
entrassem em contato com os coordenadores de curso, porque uma das demandas dos discentes é 10 
de palestras e conversas sobre os cursos específicos, a fim de definirem o que apresentar aos 11 
alunos durante esse período. 2) Portaria de dispensa dos alunos do ENADE. Professora Vanessa 12 
concedeu a palavra ao servidor Leonel, o qual informou sobre a publicação da portaria do 13 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, nesta data, no 14 
Diário Oficial da União, sobre a dispensa do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - 15 
ENADE. O prazo para os estudantes pedirem a dispensa do ENADE é de 17 de dezembro de 16 
2014 a 14 de janeiro de 2015, a ser protocolado na Divisão de Atendimento ao Aluno da 17 
Prograd. O motivo da dispensa deve estar documentado. Os pedidos serão encaminhados às 18 
secretarias dos centros, para serem retirados pelos coordenadores. Fernando Protetti 19 
complementou que os coordenadores deverão analisar os pedidos e deferir ou indeferir, até o dia 20 
30 de janeiro de 2015. Cada curso tem direito a dispensar dois por cento ou dez alunos do total 21 
inscrito. O coordenador deverá estabelecer uma hierarquia de critérios para dispensar os alunos. 22 
Ana Maria reforçou que os alunos que não comparecem ao ENADE estão irregulares, portanto 23 
não podem colar grau nem receber diploma. O INEP publica a portaria para prever casos 24 
justificáveis para o não comparecimento. O coordenador do curso deverá fazer a dispensa via 25 
sistema do ENADE. O aluno com pedido de dispensa indeferido, poderá solicitar nova dispensa 26 
diretamente ao INEP, de 5 a 17 de fevereiro de 2015. Fernando Protetti complementou que 27 
somente poderão ser dispensados os alunos que preencherem o questionário. 3) Catálogo de 28 
disciplinas. O catálogo está em fase de finalização e em breve será disponibilizado. Os novos 29 
projetos pedagógicos farão menção ao catálogo. 4) Foi aprovada no ConsUni uma nova regra, 30 
conferindo maior autonomia à CG, CPG e CEU, e os assuntos circunscritos a estas comissões 31 
não precisarão ser encaminhados aos conselhos superiores, exceto quando pelo menos um terço 32 
dos membros dessas comissões solicitar. Entrará em vigor a partir da publicação no Boletim de 33 
Serviço. Professor Wesley complementou que o professor Edson Pimentel solicitou dar destaque 34 
ao assunto que finalizará na própria CG. Os documentos que forem encaminhados aos conselhos 35 
superiores irão diretamente para a Ordem do Dia. 5) As resoluções sobre exame de recuperação e 36 
avaliação substitutiva haviam sido aprovadas no ConsEPE para vigorarem neste quadrimestre. 37 
Devido a um impasse na interpretação das resoluções, suspendeu-se a aplicação obrigatória neste 38 
quadrimestre, passando a ser obrigatória a partir de 2015. Explicou como será o lançamento no 39 
portal, caso seja aplicado neste quadrimestre. A recuperação pode ocorrer até a terceira semana 40 
do quadrimestre seguinte. Na quarta semana, os alunos com conceito D ou F voltarão ao portal 41 
do professor. O professor atualizará as notas e encerrará a turma. Informes dos membros: 1) 42 
Proposta de curso presencial e semipresencial para a disciplina Fenômenos Eletromagnéticos. 43 
Professor Luciano concedeu a palavra ao professor Eduardo Novais, coordenador do projeto. 44 
Este opinou sobre a necessidade de profissionalizar os cursos, de forma presencial e 45 
semipresencial. A proposta é oferecer cursos diferentes a alunos diferentes, no segundo 46 
quadrimestre de 2015. As provas e a avaliação serão as mesmas para todos. Há necessidades 47 
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para o funcionamento do sistema: da Prograd precisam de um Técnico em Assuntos 1 
Educacionais - TAE. Do BC&T, a troca de oferecimento da disciplina Fenômenos Térmicos do 2 
segundo para o terceiro quadrimestre e da disciplina Fenômenos Eletromagnéticos do terceiro 3 
para o segundo quadrimestre. É necessária também a aprovação pela CG da disciplina de 4 
exercícios. Professora Vanessa solicitou que se encaminhasse o projeto piloto formalmente para 5 
discussão na próxima CG. Professor Wesley esclareceu que alguns pontos não podem ser 6 
resolvidos exclusivamente pela Coordenação do BC&T, deverão ser aprovados pela plenária. 2) 7 
Professor Wesley informou sobre um vídeo no página do BC&T contando os pormenores da 8 
criação da UFABC, onde consta a entrevista com o professor Bevilacqua. 3) Proposta de 9 
alteração na Resolução ConsEPE nº 139. Professor Wesley informou sobre o surgimento do 10 
tema no processo de revisão do BC&T. Atualmente existem disciplinas obrigatórias, de opção 11 
limitada e livres. A definição de opção limitada na Resolução nº 139 não se caracteriza para os 12 
BIs. Esta é a questão pedagógica que norteia a proposta de mudança da Resolução. Foi solicitado 13 
mudança ao ConsEPE, porém deve ser pautada na CG. No ConsUni estão sendo conduzidos 14 
debates sobre revisão da Resolução nº 37, a respeito da progressão dos professores, e a criação 15 
da resolução de promoção da classe de adjunto para associado. As duas resoluções estão 16 
interligadas. Se o ConsUni determinar que todos os professores ministrem disciplinas 17 
obrigatórias do BC&T, o grupo das Engenharias será penalizado. Professora Vanessa esclareceu 18 
estar sendo realizado estudo na Prograd sobre as resoluções ConsEPE nº 139 e 140. Propôs que 19 
se traga no primeiro quadrimestre de 2015 uma proposta de revisão dessas resoluções, para ser 20 
discutida na CG e encaminhada ao ConsEPE. Professor Wesley propôs definir, no próprio texto 21 
da resolução, as disciplinas de opção limitada do BC&T. Professora Sandra argumentou haver 22 
um problema nas coordenações do BC&H, devido à equivalência das disciplinas de opção 23 
limitada do BC&H serem obrigatórias nos cursos específicos. Há dificuldade de alocação de 24 
professores, porque estes não querem ministrar aulas nos BIs. Tem-se conversado internamente 25 
no CECS, além de pactuar no ConCECS a divisão de percentual de disciplina por curso, e sobre 26 
haver uma resolução de obrigatoriedade de os professores ministrarem essas disciplinas 27 
obrigatórias no BC&H. Professor Paulo Tadeu complementou que a reformulação da Resolução 28 
deve contemplar também o BC&H. 4) Professor Annibal informou ter recebido e-mail de um 29 
aluno, cujo professor exigiu o uso de notebook na prova, numa turma de 67 alunos. O aluno 30 
questionou se o professor tem autonomia para isso. Professor Annibal perguntou se é necessário 31 
normatização, pois o principal prejudicado é o aluno. Chegou à conclusão de que o professor 32 
pode exigir o material que quiser para a aula, enquanto não houver outra decisão a respeito, 33 
devendo esse assunto ser tratado na CG. Clarissa informou haver na Proap notebooks para 34 
auxílio ao aluno. Professora Vanessa solicitou informar aos alunos sobre esta disponibilidade. 35 
Ordem do dia: 1) Ata nº 009/2014 da IX CG ordinária, realizada em 06 e 27 de novembro de 36 
2014. Sem comentários, o documento foi aprovado com quatro abstenções. Expediente. 1) 37 
Calendários 2015 das sessões ordinárias e extraordinárias da Comissão de Graduação. Professora 38 
Vanessa salientou que o calendário prevê continuações das sessões ordinárias. Sem comentários, 39 
sugeriu promover o item à Ordem do Dia. Proposta secundada e aprovada por unanimidade.  Na 40 
Ordem do Dia, o calendário das sessões ordinárias foi submetido à votação, sendo aprovado por 41 
unanimidade. Quanto ao calendário das sessões extraordinárias, professor Luciano perguntou se 42 
os projetos revisados e alterados deverão ser pautados também nessa reunião. Segundo a 43 
professora Vanessa, se o projeto já foi discutido não haverá necessidade. Professora Paula Tiba 44 
argumentou não fazer sentido marcar as reuniões do próximo ano, se os projetos pedagógicos 45 
não foram ainda revisados. Professora Juliana alegou haver cursos que precisarão dessas 46 
reuniões. Professora Vanessa explicou que nas resoluções 139 e 140 preveem-se essas reuniões, 47 



   

4 

mas não precisam ocorrer se não forem necessárias. Professor Luciano perguntou até quando 1 
deve ser aprovado o projeto pedagógico no ConsEPE. Professora Vanessa explicou poder ser a 2 
qualquer tempo, desde que justificado aos alunos e ao Ministério da Educação - MEC, se 3 
questionado. De acordo com a professora Paula Mello, seria desejável, no curso específico, que o 4 
projeto fosse aprovado no segundo quadrimestre, antes das matrículas, para ser aplicado aos 5 
alunos ingressantes em 2016. Professora Paula Tiba lembrou ser o dia 20 de agosto, constante no 6 
calendário como dia de reunião, feriado em São Bernardo do Campo. Professora Vanessa 7 
sugeriu suspender a continuação da sessão ordinária da CG do dia 13 de agosto, e realizar a 8 
reunião extraordinária nessa data. O calendário de reuniões extraordinárias foi submetido à 9 
votação, sendo aprovado com uma abstenção. Será feito o ajuste e publicado no site da Prograd. 10 
2) Homologação da Resolução que regulamenta os atos de credenciamento voluntário e de 11 
descredenciamento compulsório (a pedido da coordenação do curso) de professores ao curso de 12 
Licenciatura em Química da UFABC. Professor Paulo de Avila explicou que essa resolução foi 13 
criada e aprovada no âmbito do curso e no Conselho do CCNH, e está na CG para homologação. 14 
Professor Wesley perguntou se no artigo 2º, inciso I, as disciplinas podem ser das duas formas: 15 
obrigatórias ou de opção limitada. Professor Paulo assentiu. Solicitou promoção do item para a 16 
Ordem do Dia. Proposta secundada e colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. 17 
Sem comentários na Ordem do Dia, encaminhou-se a proposta para votação, sendo aprovada por 18 
unanimidade. Esgotados os assuntos da pauta, professora Vanessa encerrou a sessão às quinze 19 
horas e cinquenta e sete minutos, da qual eu, Edna Maria de Oliveira Loureiro, Assistente em 20 
Administração, lavrei esta ata, aprovada pela Pró-Reitora Adjunta de Graduação, professora 21 
Vanessa Elias de Oliveira, e pelos demais presentes à sessão. 22 
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