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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da VIII sessão ordinária de 2015 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada no dia 24 de setembro, 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 informou que os representantes dos coordenadores de curso de 

graduação no ConsEPE, professor Jabra Haber e professora Silvana Zioni, foram mantidos, de 

forma temporária nessa representação, até que novos coordenadores sejam eleitos.  

2) Passou a palavra à servidora da Pró-Reitoria de Extensão, Lídia Pancev Daniel Pereira,  e esta 

fez um informe sobre o evento UFABC para Todos. O evento ocorrerá em 19 e 20 outubro, no 

campus de São Bernardo do Campo. Serão disponibilizados estandes aos cursos que pretendam 

fazer exposições. 

3) Professor José Fernando passou a palavra à servidora Renata Coelho, que fez um informe 

sobre Planejamento de ofertas de disciplinas de 2016 (Resolução ConsEPE nº 100). Renata 

apresentou algumas informações sobre planejamento de 2016 e um balanço do ocorrido em 2015 

entre o planejado e o executado. 

4) Professor José Fernando informou que será criado um Projeto Piloto “Notório Saber”, uma 

forma de oferecer um meio alternativo de progressão para alunos aprovados numa avaliação.  

5) Professor José Fernando informou que despachará no campus de São Bernardo às segundas-

feiras, pois, neste quadrimestre, terá carga didática às sextas-feiras no campus Santo André.  

6) Na Resolução ConsEPE nº 74, artigo 6º, o coordenador do curso pode matricular fora do 

prazo e das etapas determinadas para matrícula em disciplinas da graduação. Isso gerou outro 

processo de matrículas, que vem aumentando a cada quadrimestre. 

Informes dos membros:  

1) Professor Marcelo Reyes informou ter havido mudança na composição das coordenações de 

curso do CMCC: Vice-coordenador do Bacharelado em Neurociência, Marcelo Caetano; Monael 

Pinheiro Ribeiro e Rodrigo de Alencar Hausen, Coordenador e Vice-coordenador do 

Bacharelado em Ciência da Computação; Francisco José Brabo Bezerra e Vivilí Maria Silva 

Gomes, Coordenador e Vice-coordenadora do curso de Licenciatura em Matemática; Ana 

Carolina Boero, Vice-coodenadora do curso de Bacharelado em Matemática. 

2) Professor Leonardo Steil comunicou a nomeação da professora Tatiana Ferreira Lima como 

Coordenadora Geral Adjunta dos Bacharelados Interdisciplinares. Ela atenderá no campus de 

São Bernardo.  



 

 

3) Professora Paula Tiba informou que, devido à greve dos servidores técnico-administrativos, os 

docentes foram autorizados a retirar as chaves dos laboratórios didáticos. No entanto, 

osequipamentos ficam trancados dentro dos laboratórios. Professor José Fernando respondeu 

que, em caso de necessidades especiais, deve-se entrar em contato com a Coordenação de 

Laboratórios Didáticos. 

4) Professora Juliana Daguano solicitou a passagem do item 4 do expediente, “Solicitação de 

Revisão de Conceito – Disciplina Engenharia Unificada I”, para o item 1, pois há urgência em 

se encaminhar o assunto. A proposta foi acatada pelos membros.  

Ordem do Dia:  

1) Proposta de revisão do projeto pedagógico do curso de Licenciatura em Física. Professora 

Mirian Pacheco apresentou seu relato. O projeto atendeu a quase todas as recomendações da 

ProGrad e diretrizes do MEC para cursos de licenciatura. Avisou que conversara com a 

coordenadora do curso e esta informou ter feito as alterações apontadas. Manifestou-se favorável 

à aprovação da revisão do projeto. Após comentários, o assunto foi votado e aprovado com uma 

abstenção. 

Expediente:  

1) Solicitação de Revisão de Conceito – Disciplina Engenharia Unificada I. Professora Juliana 

Daguano informou que a revisão de conceito da disciplina em questão se enquadra na Resolução 

ConsEPE nº 120, na qual os casos omissos seriam analisados na CG. Trata-se de uma disciplina 

comum a todos os cursos de engenharia. Professor Luciano ressaltou que, na Resolução sobre 

revisão de conceito, há a indicação de que cada curso deveria criar suas normas. No 

entendimento da ProGrad, não se trataria de um caso omisso. Professor Jabra Haber sugeriu 

retirar da pauta o item, deixando a cargo da direção do centro e da coordenação do curso. A 

sugestão foi acatada.  

2) Proposta de resolução que estabelece normas para o cancelamento de matrícula em disciplinas 

dos cursos de graduação na UFABC (Continuação da discussão). Professor Leonardo considerou 

os seguintes destaques das alterações: 1) o cancelamento de uma disciplina implicaria sua não 

utilização no cálculo dos coeficientes de desempenho definidos em resolução específica, a ser 

publicada pela ProGrad; 2) a  solicitação de cancelamento deverá ser feita  até a  primeira  

semana de aula  do  quadrimestre letivo vigente; 3) durante sua vida acadêmica, o aluno só 

poderia cancelar uma mesma disciplina uma única vez; 4) o aluno não poderia cancelar a 

matrícula de disciplinas em que tenha sido anteriormente reprovado por frequência. Sugeriu, no 

entanto, que a solicitação de cancelamento fosse feita até prazo o estipulado em portaria 

específica da ProGrad. Após comentários e sugestões, Renata Coelho solicitou que a proposta 

fosse promovida à Ordem do Dia. A proposta foi secundada e, posta em votação, aprovada com 

duas abstenções. Na Ordem do Dia, após comentários e sugestões, o documento foi colocado em 

votação, com a alteração do Inciso I do Art. 2º: “A solicitação de cancelamento deverá ser feita 

até prazo estipulado em portaria específica da Pró-reitoria de Graduação”, sendo aprovado por 

unanimidade. 

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

da graduação na UFABC (refere-se à resolução ConsEP nº 66). Professor Leonardo informou 

que essa proposta também é produto do GT que elaborou a proposta de solicitação de 

cancelamento de matrículas em disciplinas. A motivação para a elaboração do documento seria a 

inflação das solicitações de matrícula, indícios de comércio de vagas em disciplinas e a 



 

 

necessidade de aperfeiçoar o processo de matrícula. Apresentou as principais alterações em 

relação à regra atual. Após comentários e sugestões, o assunto foi encaminhado para a Ordem do 

Dia da próxima sessão ordinária. 

4) Proposta de resolução que normatiza a transferência interna facultativa entre os bacharelados 

interdisciplinares oferecidos pela UFABC. Professor Leonardo informou que esse assunto foi 

originalmente regulado pela Resolução ConsEP nº 101. As motivações para revisar esse 

documento são a adequação das normas de transferência interna entre BIs perante a modificação 

das normas de reingresso e a adequação à possibilidade de novos cursos interdisciplinares a 

serem implantados na UFABC. Essa proposta foi feita pelo mesmo GT que elaborou as 

Resoluções que estabelecem normas para matrículas e cancelamento de matrículas em 

disciplinas da graduação. Destacou as principais mudanças. Após comentários e sugestões, 

Renata Coelho propôs a promoção do item à Ordem do Dia, sendo secundada e aprovada com 

duas abstenções. Na Ordem do Dia, sem mais comentários ou sugestões, a proposta foi colocada 

em votação, sendo aprovada com quatro abstenções. Professor José Fernando avisou que a 

Procuradoria será consultada sobre a instância competente para aprovar essa proposta. 


