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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da III sessão ordinária de 2015 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada no dia 02 de abril, 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.  

 

Informes do Presidente:  

1) Resultado das eleições da CG. Professor José Fernando agradeceu os representantes atuais dos 

técnicos administrativos Clarissa de Franco, Paula Rondinelli e Claudia de Oliveira Silva e dos 

discentes Jorge Costa Silva Filho, Karimi Caroline Gorri Taha e Karina Vieira dos Santos. Deu 

boas vindas aos novos representantes técnicos administrativos Vinicius Moreira (titular), 

Ronalde Baptista de Lima Júnior (suplente), Renata Coelho (titular), Deonete Rodrigues Nagy 

(suplente) e aos discentes Estêvão Antônio de Lima Andrade (titular), Natália Veroneze Alves 

Santos de Melo (suplente), Victor Gabriel Osti Antoniassi (titular), Lucas Dall'Aqua Di Fonzo 

(suplente), informando-os de que seu mandato teria início no dia três de abril e que tomariam 

posse na próxima reunião da CG. 

2) Apresentação do relatório do GT de Internacionalização. Professor Carlos Alberto Kamienski 

apresentou o relatório do GT Internacionalização. O GT, que contou com representantes da CG 

em sua composição, teve como missão elaborar proposta de visão estratégica e diretrizes para 

orientar ações de internacionalização da UFABC.   

3) Fluxo dos projetos pedagógicos. Professora Vanessa Elias de Oliveira reforçou, 

principalmente às engenharias, cujos projetos entrarão em revisão, a necessidade de envio dos 

projetos à equipe de Regulação da Prograd, para emissão do parecer técnico antes de pautar o 

assunto na CG. 

4) Proposta de resolução de estágio não curricular de Bacharelados. Professor José Fernando 

informou ter encaminhado por e-mail, aos coordenadores dos bacharelados, a proposta da 

resolução, para apreciação. Solicitou o envio de comentários, para finalização da proposta e 

reapresentação na CG. 

5) Catálogo de disciplinas de graduação de 2014. Ana Maria de Oliveira, Técnica-administrativa 

Educacional da Pró-Reitoria de Graduação, informou que o catálogo deste ano terá duas 

diferenças em relação ao catálogo anterior. Em primeiro lugar, foram incluídas as siglas das 

disciplinas, definidas pela resolução nº 150 do ConsEPE. A segunda diferença é que o catálogo 

foi elaborado com base no cadastro do SIE, por meio de relatório gerado pelo NTI. Avisou que o 

catálogo, após a CG, será publicado no site da Prograd.  

6) Reunião em S. B. Campo. Professor José Fernando comunicou ter havido solicitação de 

alguns coordenadores de curso de São Bernardo do Campo para que a reunião da CG ocorresse 



 

 

também nesse câmpus e que se fizesse um levantamento dos cursos lá existentes. Fez 

considerações a respeito da logística para a realização da reunião no referido câmpus. Citou a 

legislação que autorizou a expansão da UFABC para outras cidades além do ABC, conjecturando 

como seria a CG numa UFABC multicâmpus. O assunto retornará oportunamente em outra CG. 

Informes dos membros:  

1a) Professor Wesley Góis informou sobre a aprovação da nova versão do projeto pedagógico do 

BC&T na última reunião ordinária do ConsEPE, tendo sido publicado no boletim de  serviço e 

na página do ConsEPE com a resolução nº 188. Este documento precisa ser complementado com 

alguns anexos, e o BC&T está aguardando a revisão dos cursos pós-BC&T para complementá-

los. 1b) Foi aberto o sistema de matrículas, e o BC&T ofertou 327 turmas sendo algumas 

semipresenciais. Algumas disciplinas do BC&T ainda estão sem professores definidos. Acordou-

se com a Pró-Reitoria de Graduação que os Bacharelados Interdisciplinares (BIs) terão 

prioridade na alocação das turmas. Disse que a alocação de professores é de responsabilidade da 

direção de Centro. 1c) Em vista da proximidade das eleições para as novas coordenações do 

BC&T e do BC&H, a Divisão de Planejamento e Apoio à Gestão da Prograd solicitou nomes 

para a comissão eleitoral, a qual irá gerir os trabalhos de sucessão dos dois BIs. Pediu ajuda dos 

coordenadores pós-BIs para indicação de um docente a fim de compor a comissão eleitoral. 

Convidou os representantes discentes da CG para representar o BC&T. 

Ordem do Dia:  

1) Ata 002/2015 da I sessão ordinária, realizada em 05 de março de 2015. Não havendo 

comentários, o documento foi aprovado com três abstenções.  

2) Proposta de resolução CG que substitui a Resolução ConsEPE nº 106, que regulamenta os 

procedimentos para concessão de auxílio financeiro para atividades didáticas extrassala aos 

professores das disciplinas de Graduação. Professora Silvana Zioni apresentou sua relatoria, 

recomendando a aprovação da minuta, destacando alguns aprimoramentos feitos. Não havendo 

manifestações, o documento foi colocado em votação, sendo aprovado com uma abstenção. 

3) Proposta de revisão do Projeto Pedagógico do curso de Bacharelado em Relações 

Internacionais (BRI). Professora Paula Tiba apresentou seu parecer, manifestando-se favorável à 

aprovação do documento, com algumas sugestões. Após comentários e sugestões de outros 

membros, o documento foi colocado em votação, segundo as alterações feitas pela relatora, 

sendo aprovado por unanimidade. 

4) Proposta de revisão do Projeto Pedagógico do curso de Bacharelado em Políticas Públicas 

(BPP). Professor Ramón Fernandez apresentou sua relatoria, manifestando-se favorável à 

aprovação do documento, desde que fosse feita uma série de ajustes menores. Após comentários 

e sugestões, o documento foi colocado em votação, segundo as alterações feitas pelo relator, e 

condicionado ao compromisso de se trazer posteriormente, na CG, a resolução sobre o estágio 

obrigatório. A proposta foi aprovada por unanimidade.  

Expediente:  

1) Proposta de revisão do Projeto Pedagógico do curso de Bacharelado em Ciência da 

Computação (BCC). Professora Juliana Braga apresentou sua proposta, destacando os seguintes 

pontos: O total de créditos permanece igual ao projeto atual; eliminação das ênfases; novas 

regras para Estágio e PGC; nova proposta para Projeto de Graduação em Computação; nova 

proposta para Estágio Supervisionado em Computação; nova matriz curricular; nova disciplina: 



 

 

Programação Estruturada; criação de 18 disciplinas de opção limitada; inclusão de disciplinas 

de outros cursos oferecidas como opção limitada. A ideia é de que o BCC não oferte as 

disciplinas dessa lista, mas as aceite para a integralização. Após comentários e sugestões, 

manteve-se o item no expediente da próxima sessão ordinária da CG, com alterações solicitadas 

pelos membros. 

2) Proposta  de  resolução  que  estabelece  normas  e  procedimentos  para  inclusão  de 

disciplinas semipresenciais em cursos de graduação presenciais da UFABC. Professor José 

Fernando apresentou um histórico da elaboração da proposta, que surgiu das discussões havidas 

no ano anterior sobre a introdução da modalidade semipresencial nos cursos da UFABC. O MEC 

criou uma normativa a respeito dessa questão, e o ConsEPE recomendou que os cursos de 

graduação considerassem a pertinência, oportunidade, conveniência e condições de viabilidade 

de inclusão da oferta de disciplinas na modalidade semipresencial na revisão de seus Projetos 

Pedagógicos. A proposta estabelece normas e procedimentos para inclusão de disciplinas 

semipresenciais em cursos de graduação presenciais da UFABC. Em seguida, leu e explicou a 

proposta de resolução. Acrescentou também que a portaria sobre criação e oferecimento de 

disciplinas na modalidade semipresencial de que trata a resolução está em etapa de finalização. 

Após comentários e sugestões, encaminhou-se o item para a Ordem do dia da próxima sessão 

ordinária. 

 


