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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da X sessão ordinária de 2014 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada no dia 04 de dezembro, 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) Professora Vanessa informou sobre o Curso de Inserção Universitária – CIU. Haverá uma 

semana de inserção universitária na última semana do recesso do primeiro para o segundo 

quadrimestre. Solicitou aos diretores de Centro que entrassem em contato com os coordenadores 

de curso, a fim de definirem o que apresentar aos alunos durante esse período.  

2) Portaria de dispensa dos alunos do ENADE. Leonel Sampaio, da Pró-Reitoria de Planejamento e 

Desenvolvimento Institucional, informou sobre a publicação da portaria do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, nesta data, no Diário Oficial da 

União, sobre a dispensa do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE. O prazo 

para os estudantes pedirem a dispensa do ENADE é de 17 de dezembro de 2014 a 14 de janeiro 

de 2015, a ser protocolado na Divisão de Atendimento ao Aluno da Prograd. Os coordenadores 

deverão analisar os pedidos e deferir ou indeferir, até o dia 30 de janeiro de 2015. O aluno que 

tiver o pedido de dispensa indeferido, poderá solicitar nova dispensa diretamente ao INEP, de 5 a 

17 de fevereiro de 2015. 

3) Catálogo de disciplinas. O catálogo está quase finalizado e em breve será disponibilizado. Os 

novos projetos pedagógicos farão menção ao catálogo.  

4) Foi aprovada no ConsUni uma nova regra, conferindo maior autonomia à CG, CPG e CEU, e 

os assuntos circunscritos a estas comissões não precisarão ser encaminhados aos conselhos 

superiores, exceto quando pelo menos um terço dos membros dessas comissões solicitar. Entrará 

em vigor a partir da publicação no Boletim de Serviço. 

5) As resoluções sobre exame de recuperação e avaliação substitutiva haviam sido aprovadas no 

ConsEPE para vigorarem neste quadrimestre. Devido a um impasse na interpretação das 

resoluções, suspendeu-se a aplicação obrigatória neste quadrimestre, passando a ser obrigatória a 

partir de 2015. 

Informes dos membros: 

1) Proposta de curso presencial e semipresencial para a disciplina Fenômenos Eletromagnéticos. 

Professor Eduardo Novais falou sobre a necessidade de profissionalizar os cursos, de forma 

presencial e semipresencial. A proposta é oferecer cursos diferentes a alunos diferentes, no 

segundo quadrimestre 2015. Será necessário um Técnico em Assuntos Educacionais – TAE e a 
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troca de oferecimento da disciplina Fenômenos Térmicos do segundo para o terceiro 

quadrimestre e da disciplina Fenômenos Eletromagnéticos do terceiro para o segundo 

quadrimestre. Faz-se necessária também a aprovação pela CG da disciplina de exercícios. 

Professora Vanessa solicitou que se encaminhasse o projeto piloto formalmente para discussão 

na próxima CG.  

2) Professor Wesley Góis informou a respeito de um vídeo na página do BC&T contando os 

pormenores da criação da UFABC, onde consta a entrevista com o professor Bevilacqua.  

3) Proposta de alteração na Resolução ConsEPE nº 139. Professor Wesley comentou que a 

definição de opção limitada na Resolução nº 139 não se caracteriza para os BIs. Esta é a questão 

pedagógica que norteia a proposta de mudança da Resolução. Propôs definir, no próprio texto da 

resolução, as disciplinas de opção limitada do BC&T. Professor Paulo Tadeu da Silva 

complementou que a reformulação da Resolução deve contemplar também o BC&H.  

4) Professor Annibal Hetem informou ter recebido e-mail de um aluno, cujo professor exigiu o 

uso de notebook na prova. O aluno questionou se o professor tem autonomia para isso. Professor 

Annibal perguntou se é necessário normatização, devendo esse assunto ser tratado na CG. 

Clarissa informou haver na Proap notebooks para auxílio ao aluno. Professora Vanessa solicitou 

informar aos alunos sobre esta disponibilidade. 

Ordem do Dia:  

1) Ata nº 009/2014 da IX CG ordinária, realizada em 06 e 27 de novembro de 2014. Sem 

comentários, o documento foi aprovado com quatro abstenções. 

Expediente:  

1) Calendários 2015 das sessões ordinárias e extraordinárias da Comissão de Graduação. O item 

foi promovido à Ordem do Dia. Sem comentários, o calendário das sessões ordinárias foi 

aprovado por unanimidade. Após sugestões, o calendário das sessões extraordinárias foi 

aprovado com uma alteração de data e com uma abstenção. 

2) Homologação da Resolução que regulamenta os atos de credenciamento voluntário e de 

descredenciamento compulsório (a pedido da coordenação do curso) de professores ao curso de 

Licenciatura em Química da UFABC. Professor Paulo de Avila explicou que essa resolução foi 

criada e aprovada no âmbito do curso e no Conselho do CCNH, e está na CG para homologação. 

Após comentários, o item foi promovido à Ordem do Dia. Sem comentários na Ordem do Dia, 

encaminhou-se a proposta para votação, sendo aprovada por unanimidade. 


