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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da IX sessão ordinária de 2015 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada nos dias 08 e 15 de outubro, 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 pelo 

professor Luciano Soares da Cruz, Pró-Reitor Adjunto de Graduação. 

Informes do Presidente:  

1) Professor José Fernando lembrou dos problemas com os equipamentos nas salas de aula. Com 

o fim da greve, está-se buscando estratégias com o NTI para a solução, iniciando-se pelas salas 

grandes.  

2) Começará o estabelecimento das estratégias de reposição de trabalho pós-greve nas áreas da 

Prograd. Uma vez estabelecidas, será feito um informe na CG.  

3) O processo eleitoral do BC&T foi retomado, e publicou-se novo edital para as eleições.  

4) A consulta aos alunos sobre interesse em disciplinas para o primeiro quadrimestre de 2016 

encontra-se on line e permanecerá até o dia 14 de outubro. Espera-se entregar o resultado aos 

coordenadores de curso no dia 15, e a alocação começará no dia 16. Pediu aos representantes 

discentes para fazerem a divulgação entre os alunos. 

Informes dos membros:  

1) Professor Ramón Fernandez pediu apoio da CG para uma moção referente ao uso dos 

auditórios do campus São Bernardo do Campo para aulas. Fez a leitura de sua carta de moção, 

relatando a necessidade de os auditórios voltarem à sua atividade original e solicitando a reserva 

de no mínimo dois auditórios do Bloco Beta para as disciplinas obrigatórias do BC&H, a partir 

do primeiro quadrimestre de 2016. Decidiu-se pelo encaminhamento da carta à Reitoria, 

solicitando urgência na solução do problema. 

2) Professor Rodrigo Hausen informou ter feito um pedido aos docentes para repassarem à 

coordenação as solicitações de matrícula dos alunos. Há relatos de alunos que conseguiram 

matricular-se em disciplinas sem passar pela coordenação. Considerou irregular o procedimento 

de autorização de matrícula pela coordenação do curso. Professor José Fernando pediu aos 

coordenadores para encaminharem à Prograd os nomes dos alunos com matrícula irregular.  

Ordem do Dia:  

1) Ata nº 005/2015 da V sessão ordinária, realizada em 11 e 18 de junho de 2015. Sem 

comentários, encaminhou-se o documento para votação, sendo aprovado com sete abstenções.  

2) Proposta de resolução que estabelece normas para a solicitação de matrículas em disciplinas 

da graduação na UFABC. Professor Alexei Magalhães apresentou seu relato, mencionando que a 

proposta de resolução tem como objetivo principal melhorar o fluxo institucional deste trâmite 



 

 

em relação ao atual. A resolução está de acordo com a proposta de resolução de cancelamento de 

matrícula. Ambas as resoluções, juntamente com a implementação do novo sistema de 

matrículas, terão um grande impacto positivo na organização e melhora do sistema de matrículas 

na UFABC. Recomendou a aprovação do documento. Após comentários e sugestões, 

encaminhou-se o documento para votação, sendo aprovado com três abstenções. 

Expediente:  

1) Proposta de resolução que estabelece normas e procedimentos para oferecimento de 

disciplinas semipresenciais em cursos de graduação presenciais da UFABC. Devido ao não 

comparecimento da proponente, professora Juliana Braga, passou-se ao segundo item.  

2) Parecer sobre Turnos: integral e noturno estendido. Professor Luciano apresentou o 

documento, pedindo opinião dos membros. Após as observações e sugestões, decidiu-se que a 

redação do parecer será complementada com a conclusão das discussões e enviada aos membros 

da CG por e-mail, para anuência. Posteriormente, o documento será enviado ao ConsEPE. 

Professor Ronei Miotto, em nome da direção do CCNH, manifestou-se contra o posicionamento 

da CG no parecer, solicitando que fosse documentada sua opinião. 

3) Proposta de revisão do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Arte e Tecnologia 

(BA&T). Professora Paula Braga apresentou a proposta, informando que em 2014 um grupo de 

trabalho, formado por professores dos três centros e membros da Propladi e Prograd, elaboraram 

o documento. O BA&T faz parte do PDI da Universidade, que estipula a criação de dois novos 

bacharelados interdisciplinares: Arte e Tecnologia e Ciências da Vida. O curso aborda a 

produção imagética e sonora oriunda de meios digitais. Citou os principais objetivos, apresentou 

os dados do curso, as possíveis linhas dos cursos de formação específica, o perfil do egresso, a 

organização curricular, as disciplinas, a infraestrutura já disponível, os possíveis convênios para 

ampliar a infraestrutura física e a previsão de contratação de docentes. Após questionamentos, 

comentários e sugestões, o item foi mantido no Expediente para dar prosseguimento às 

discussões na continuação da sessão. 

Continuação da sessão – 15/10/2015: 

Expediente:  

3) Proposta de revisão do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Arte e Tecnologia 

(BA&T). Professora Paula Braga fez uma síntese da apresentação do projeto e das discussões da 

reunião anterior. Deu-se continuidade às discussões. Devido às observações e questionamentos, 

decidiu-se pela manutenção do item no Expediente da próxima sessão. 

4) Proposta de revisão do Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia de Gestão. Professor Jabra 

Haber informou tratar-se da primeira revisão do projeto pedagógico e haver poucas mudanças, 

pelo fato de o curso ter obtido nota 5 do Enade e haver grande aceitação dos alunos no mercado. 

Apresentou o fluxo geral das disciplinas obrigatórias discutidas em todos os cursos desde abril 

de 2013 e as diferenças de créditos das disciplinas em 2013 e 2016. Mostrou as principais 

mudanças nas disciplinas com relação à criação e exclusão e mudanças de obrigatórias para 

opção limitada. Exibiu os créditos das de opção limitada. Foram excluídas quatro disciplinas, por 

nunca terem sido ofertadas, e criadas outras quatro. Serão incluídas como opção limitada do 

curso disciplinas de outros cursos de engenharia e do curso de economia que se enquadrem 

dentro do escopo do curso, para aumentar a interdisciplinaridade e atender à alta demanda. Após 

as considerações dos conselheiros, decidiu-se pela manutenção do item no Expediente da 

próxima sessão. 



 

 

5) Proposta de resolução que estabelece normas e procedimentos para oferecimento de 

disciplinas semipresenciais em cursos de graduação presenciais da UFABC. Devido à 

impossibilidade de comparecimento da proponente, professora Juliana Braga, o assunto ficou 

para a próxima reunião. 


