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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da IX sessão ordinária de 2014 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada nos dias 06 e 27 de novembro, 

às 14h, nas salas 312-1 e 312-2, respectivamente, 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.  

Informes da presidência:  

1) A servidora Maria do Carmo Cardoso Kersnowsky reiterou o convite enviado por e-mail para 

a inauguração oficial da Biblioteca no dia 07 de novembro, às 16 horas.  

2) Professor Vitor Marchetti apresentou o orçamento da UFABC para 2015. Os valores de 

investimento previstos para 2015 correspondem a menos de 50% do orçamento de 2014. 

3) Apresentação Edital de Monitoria 2015. Rail Ribeiro apresentou o cronograma do edital. 

4) Revisão dos projetos pedagógicos dos cursos específicos. Professor José Fernando destacou o 

último parágrafo do documento distribuído aos membros, sobre alteração de matriz curricular: 

“Com relação aos alunos ‘em curso’, apesar de não ter esta garantia estabelecida na 

legislação, seria recomendável apresentar, na Resolução de aprovação do novo PPC ou como 

anexo deste, como ficará a situação deles, ou seja, se o curso ainda irá ofertar disciplinas da 

‘matriz antiga’ ou se irá construir regras para a transição entre as matrizes curriculares a fim 

de dirimir eventuais prejuízos aos estudantes”. 

5) Avaliação de disciplinas. O novo instrumento de avaliação do MEC considera a Comissão 

Própria de Avaliação (CPA) como parte importante no sentido de integrar todas as instâncias da 

Universidade. O questionário de avaliação de disciplinas da UFABC tem pouco resultado. A 

Prograd está trabalhando juntamente com a CPA para construir um novo instrumento de 

avaliação de disciplinas, de forma a ser um instrumento de gestão para a Graduação e alimentar 

os processos de avaliação da CPA. O instrumento, depois de finalizado, voltará para discussão na 

CG. 

Informes dos membros:  

1) Moção de repúdio e solidariedade. A representante discente Karimi Caroline Gorri Taha fez a 

apresentação da Moção, informando ser esta referente ao atraso na entrega das notas pelos 

professores, e como isto tem dificultado a vida dos alunos.  

2) Professor Jabra Haber relatou a extrema dificuldade de transferência dos cursos de Engenharia 

para São Bernardo do Campo. Alegou não haver salas suficientes. Professor José Fernando 

informou sobre o trabalho junto à Prefeitura Universitária e à Coordenação de Obras para a 

ampliação das salas. 



 

 

3) Professor Wesley Góis informou que o planejamento de oferta de disciplinas obrigatórias do 

BC&T está disponível na página do curso. No dia 19 de dezembro será definida a finalização da 

alocação didática dos professores nas disciplinas realizadas pelos Centros, BIs e Prograd. Após 

essa data, a disciplina sem professor será cancelada. 

4) Professora Virgínia Cardoso solicitou a promoção do item 2 do Expediente (Regimento 

Interno do PIBID) para a Ordem do Dia. Pedido secundado e aprovado por unanimidade.  

5) Professor Arilson Favareto solicitou a promoção do item 4 do Expediente (Revisão do Projeto 

Pedagógico do Bacharelado em Ciência e Humanidades) para a Ordem do Dia. Professor José 

Fernando explicou que o assunto deveria continuar no Expediente, para discussão mais 

aprofundada. Foi solicitado então que passasse para o 1º item do Expediente. Proposta secundada 

e aprovada com duas abstenções. 

6) Professora Sandra Momm solicitou a promoção do item 3 do Expediente (Revisão das 

bibliografias do Bacharelado em Planejamento Territorial-BPT) para a Ordem do Dia. Proposta 

secundada e aprovada por unanimidade. 

7) Professora Cristina Autuori solicitou a passagem do item 1 do Expediente (criação da 

disciplina livre Fundamentos de Sistemas Dinâmicos do curso de Engenharia de Energia) para a 

Ordem do Dia. A solicitação não foi aprovada, sendo mantida no Expediente.  

8) Professor Alexei Veneziani informou que não será oferecida a turma de Álgebra Linear em 

São Bernardo. Se houver interesse, deverá ser feito um abaixo-assinado. 

Ordem do dia:  

1) Ata nº 008/2014, da VIII sessão ordinária, de 02 e 23 de outubro de 2014. Documento 

aprovado por unanimidade, sem alterações. 

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

Paula Romani apresentou a relatoria, com sugestões dos seguintes acréscimos: “No ato da 

matrícula deve ser enfatizado ao aluno que a disciplina será ofertada em língua inglesa. Os 

créditos relativos às disciplinas ministradas em língua inglesa serão computados da mesma 

forma que os créditos das disciplinas ministradas em língua portuguesa.” Após comentários e 

sugestões, a proposta foi aprovada com uma abstenção, com os acréscimos sugeridos. 

3) Revisão da proposta de Projeto Pedagógico do Bacharelado em Ciência e Tecnologia. 

Professor Alexei destacou a alteração da disciplina Energia: Origens, Conversões e Uso para a 

disciplina Bases Conceituais da Energia, salientando que as duas disciplinas têm naturezas 

diferentes: a nova disciplina tem caráter introdutório, mais adequado para o compartilhamento 

com o Bacharelado em Ciências e Humanidades, e a antiga tinha caráter integrador, sendo a 

última disciplina do eixo da Energia, relacionando os vários conceitos de energia estudados ao 

longo deste eixo. Acredita que uma disciplina similar à antiga poderia ser criada para servir de 

opção limitada ou livre. A oficialização das ementas praticadas pode causar problemas no 

processo de reavaliação do MEC em alguns cursos pós-BC&T, devido a possível diminuição de 

conteúdo de determinadas disciplinas. Manifestou-se favorável à aprovação da proposta. Após 

comentários, a proposta foi aprovada por unanimidade. 

4) Regimento Interno do PIBID. Professora Meiri Gurgel apresentou o regimento, com a 

definição, os objetivos, as características, a composição da equipe, as competências dos 

membros, a administração, os processos de seleção e acompanhamento das escolas participantes, 

a sistemática de avaliação dos membros, a execução e registro das atividades, a suspensão e 

desligamento dos membros, a substituição dos bolsistas, os instrumentos de acompanhamento 



 

 

dos egressos, os referenciais de qualidade do Programa para a formação de professores, a forma 

de gestão e utilização dos recursos e as disposições gerais do PIBID. Sem comentários, o 

regimento foi aprovado por unanimidade. 

5) Revisão das bibliografias do Bacharelado em Planejamento Territorial (BPT). Professora 

Gabriela Lotta informou que o BPT vai passar pelo processo de reconhecimento. Boa parte da 

bibliografia do projeto pedagógico estava indisponível, por estar esgotada no mercado, o que 

interferiria na avaliação. A Coordenação do curso fez uma revisão da bibliografia, e a 

readequação foi vinculada à bibliografia disponível na Biblioteca e a títulos eletrônicos. Após 

comentários e sugestões, a proposta foi aprovada por unanimidade. 

Expediente 

1) Proposta de revisão do Projeto Pedagógico do Bacharelado em Ciências e Humanidades. 

Professor Giorgio fez um breve histórico e apresentou as diretrizes do projeto, as alterações 

efetuadas para a matriz 2015 e as convalidações. Como não havia mais quórum, a discussão foi 

mantida no Expediente da continuação da reunião. 

Continuação da sessão – 27/11/2014 

Informe da presidência:  

Professora Vanessa informou sobre a colação de grau no dia 29/11/2014. Os alunos que irão 

fazer o ENADE colarão grau no dia 19/12/2014, no auditório do Câmpus São Bernardo do 

Campo. Trata-se de uma regra do MEC, pois o resultado do ENADE somente será divulgado no 

dia 16/12/2014. 

Informes dos membros:  

1) Karimi informou que, considerando o assunto desta CG sobre a revisão do projeto pedagógico 

do BC&H, o Diretório Acadêmico fez uma consulta aos alunos deste curso a respeito desta 

reformulação. Quem quiser, poderá ter acesso às respostas dos alunos. 

2) Professor Arilson informou como ocorreu o processo de revisão do projeto pedagógico do 

BC&H. 

3) O representante discente do BC&H, Rafael Pinto leu uma carta em apoio à reformulação do 

curso. 

Expediente:  

1) Proposta de revisão do Projeto Pedagógico do BC&H. Professor Giorgio Romano informou 

que os alunos podem optar por seguir o projeto antigo do BC&H, até 2020, não havendo nenhum 

prejuízo a estes. Após comentários e sugestões, colocou-se em votação a promoção do item para 

a Ordem do Dia, sendo aprovada com três abstenções. Na Ordem do Dia, a proposta foi aprovada 

com duas abstenções. 

2) Solicitação de criação da disciplina livre Fundamentos de Sistemas Dinâmicos do curso de 

Engenharia de Energia. Professora Cristina Autuori informou que a disciplina tem como objetivo 

servir de base para outras do curso de Engenharia de Energia, principalmente no eixo de 

Sistemas Elétricos de Potência. Está sendo criada como livre porque não foi modificado o 

catálogo, e será ofertada no próximo ano. Porém, será obrigatória do curso, a partir do novo 

catálogo. Solicitou promoção para a Ordem do Dia, sendo a proposta secundada e aprovada com 

uma abstenção. Professora Vanessa colocou a proposta em votação, com a condição de enviarem 

as ementas complementares para o catálogo de disciplinas. Aprovada com três abstenções.  


