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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da VII sessão ordinária de 2014 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada no dia 04 de setembro, às 14h, 

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

 

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

 

Informes da Presidência:  

1) GT Internacionalização da UFABC – Portaria Reitoria nº 654 de 11/8/2014. Professor Carlos 

Alberto Kamienski, Chefe da Assessoria de Relações Internacionais, informou sobre o grupo de 

trabalho instituído para definir questões relacionadas com a internacionalização; diretrizes e 

objetivos, e sobre a necessidade de três representantes das coordenações dos cursos de 

graduação, indicados pela CG. O objetivo do GT é elaborar proposta de visão estratégica e 

diretrizes para orientar ações de internacionalização da UFABC. Foram indicados os professores 

Wesley Góis, Renata Ayres e Ricardo Suyama para comporem o GT. 

2) Publicação do Ato Decisório nº 100 prorrogando o prazo para revisão dos projetos 

pedagógicos (BC&T e cursos específicos), até junho de 2015, e apresentação do fluxo dos 

mesmos. Professora Vanessa informou que o artigo 7º da Resolução ConsEPE nº 140 estabelece 

que o coordenador de curso envie à Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) o arquivo eletrônico do 

projeto pedagógico do curso, para sua avaliação antes da revisão na plenária. O envio deve ser 

feito por meio de Comunicação Interna (CI) ou e-mail. A Prograd terá o prazo de quinze dias 

para devolver o projeto pedagógico com os comentários, para, se for o caso, ser apresentado 

novamente na plenária. As ementas não deverão constar no projeto, mas somente a lista das 

disciplinas. Haverá na Prograd um repositório com as ementas. O BC&H tem o prazo para 

revisão até o próximo ano e não se enquadra nos prazos da resolução. 

3) Recomendação ConsEPE nº 07 - Inclusão de disciplinas semipresenciais na revisão dos 

projetos pedagógicos. O objetivo é considerar, na revisão dos projetos pedagógicos, a 

possibilidade de inclusão de disciplinas semipresenciais. 

4) Novo representante da CG no Comitê dos Programas de Iniciação Científica (CPIC). 

Agradeceu ao professor André Luis da Silva por ter participado do CPIC e deu as boas vindas à 

professora Elvira Rafikóva – Vice-Coordenadora da Engenharia de Instrumentação, Automação 

e Robótica, nova representante da CG nesse Comitê. 

5) Regras para aproveitamento de créditos dos programas de pós-graduação para graduação. A 

Prograd está realizando um estudo da adequação das resoluções que tratam desta questão. 

Oportunamente, uma proposta será submetida à aprovação da CG. 

 



 

 

Informes dos membros: 

1) Professor Wesley informou sobre o reconhecimento do BC&T em São Bernardo do Campo. 

Juntamente com o BC&H, os processos terminaram com êxito. Os cursos foram avaliados com 

nota máxima (5,0). Agradeceu a todos os que contribuíram com o processo. Sobre o prazo 

estabelecido pela Resolução ConsEPE nº 100 para encaminhamento de oferta de disciplinas, 

perguntou se seria suficiente informar o número, devido ao curto prazo para o planejamento, em 

virtude do processo de reconhecimento pelo qual passou o BC&T. Professora Vanessa respondeu 

que a Prograd pode aceitar o número de disciplinas, porém conta com o envio do planejamento o 

mais rápido possível. 

Ordem do Dia:  

1) Ata nº 006/2014, da VI sessão ordinária, de 07 de agosto de 2014. Professora Paula Mello 

solicitou correção na página 7, linha 8. Onde consta “ingressantes”, alterar para 

“reingressantes”. O documento foi aprovado com a alteração e oito abstenções. 

2) Ata nº 005/2014, da V sessão extraordinária, de 25 de agosto de 2014. Documento aprovado 

com sete abstenções, sem alterações. 

3) Proposta de Resolução que estabelece as condições para solicitação de participação em 

colação de grau solene, solicitação de colação de grau antecipada e emissão de diplomas. 

Professor Sinuê Dayan Barbero Lodovici apresentou a relatoria, manifestando-se favorável à 

aprovação do documento. Sem comentários, o documento foi submetido à votação, sendo 

aprovado por unanimidade. 

4) Proposta de resolução que substitui a resolução CG nº 02/2012, que estabelece normas e 

procedimentos para credenciamento e descredenciamento dos docentes nos cursos de graduação 

da UFABC. Professor Giorgio Romano Schutte apresentou seu relato, recomendando a 

aprovação da resolução. Porém, destacou um problema: a falta de especificação do tipo de 

vínculo que o professor estabelece. Professora Vanessa informou sobre a possibilidade de 

criação de um GT para discutir o problema. Sem comentários, o documento foi aprovado com 

quatro abstenções. 

5) Edital de Ingresso nos BIs em 2015. Professora Renata Ayres apresentou seu relato, 

recomendando a aprovação do Edital com correções pontuais. Sem comentários, o documento 

foi aprovado por unanimidade. 

Expediente:  

1) Aprovação de novas disciplinas livres para o projeto pedagógico do Bacharelado em Ciências 

da Computação (BCC). Professor Luiz Carlos Rozante, representante do BCC, informou estar o 

assunto em processo de discussão, tendo gerado expectativa quanto à oferta de disciplinas para 

2015. Para tentar satisfazer parte dessa expectativa, resolveu-se propor a aprovação das novas 

disciplinas obrigatórias e de opção limitada, para serem de opção livre no projeto atual. Solicitou 

também aprovação de algumas atualizações de ementas no projeto atual. Após comentários, 

professora Vanessa sugeriu fazer as adequações, e o assunto voltará para o expediente da 

próxima sessão.   

2) Resolução que regulamenta a oferta de disciplinas em inglês na Graduação. Professor 

Kamienski informou tratar-se da oferta de disciplinas em inglês na graduação. Os objetivos são: 

aumentar a atratividade internacional da UFABC e a participação dos alunos da UFABC no 

“Ciência sem Fronteiras”. Apresentou a resolução. Após comentários e sugestões, professora 

Vanessa encaminhou o assunto para a ordem do dia da próxima CG. 


