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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da II sessão ordinária de 2015 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada no dia 05 de março, 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) Apresentação do fluxo do processo de desligamento. Adriana Luz, Administradora da 

Prograd, apresentou as situações passíveis de desligamento de alunos: matrícula eliminada, 

abandono, decurso – disposições transitórias e decurso. As resoluções que normatizam o 

desligamento são ConsEPE nº 165 e ConsEPE nº 166. Apresentou os fluxos de desligamento 

para cada situação e o cronograma dos processos de desligamento. 

2) Recomendações ConsEPE nºs 9 e 10 à Comissão de Graduação. Professor José Fernando 

informou ter recebido duas recomendações do ConsEPE, que tratam de atividades 

complementares dos Bacharelados Interdisciplinares e aproveitamento de disciplinas de cursos 

de Graduação de outras IFES e de Cursos de Pós-Graduação como disciplinas livres na 

Graduação da UFABC. Professora Vanessa informou que serão constituídos três grupos, a fim de 

estabelecer regra para esses processos. Um grupo tratará do aproveitamento de disciplinas, 

juntamente com a Pós-Graduação. Outro discutirá com a Extensão as atividades complementares 

e o terceiro grupo tratará de três assuntos: reprovação, trancamento e ajuste de matrícula.  

3) Publicação de Instrução Normativa sobre lançamento de conceitos de recuperação. Professor 

José Fernando informou sobre a publicação da Instrução Normativa nº 001/2015, no site da 

Graduação e no Boletim de Serviço, estabelecendo normas para o lançamento dos conceitos de 

recuperação.  

4) A Resolução ConsEPE nº 74 concede a prerrogativa ao coordenador de disciplina de 

matricular alunos fora do prazo. Pediu aos coordenadores que fizessem isto com bastante 

critério, pois muitos alunos estão realizando a matrícula depois do prazo. 

Informes dos membros:  

1) Eleições para representantes técnico-administrativos e discentes na CG. Professora Virgínia 

Cardia Cardoso apresentou o cronograma das eleições, informando que as inscrições ocorrerão 

de 9 a 16 de março, as eleições acontecerão no dia 26 de março, e no dia 27 haverá a apuração 

dos resultados finais e a publicação na página da Graduação. 

2a) Professor Jabra Haber manifestou sua preocupação com a situação dos cursos em São 

Bernardo do Campo. Comunicou ter feito solicitação de no mínimo três salas e foi informado de 

que terá disponível apenas duas. Professor José Fernando ressaltou que, neste momento, há 

somente esta infraestrutura e está-se trabalhando para conseguir melhorá-la. 2b) Professor Jabra 

comentou que continua acontecendo de o setor de estágios autorizar alunos a realizarem estágio 



 

 

não obrigatório sem professor orientador. Consta na resolução de estágio do BC&T que não pode 

haver assinatura sem professor orientador.  

3a) Professor Annibal Hetem informou que o CECS recebeu um professor estrangeiro visitante 

coreano, e estão preparando os últimos documentos para sua inserção oficial na Engenharia 

Aeroespacial. As aulas serão ministradas em inglês. 3b) Comunicou que a professora Denise 

Consonni foi convidada a participar como Coordenadora do Conselho Assessor de Educação do 

Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, o que é motivo de orgulho para a 

Universidade. 

Ordem do Dia:  

1) Ata 001/2015 da I sessão ordinária, realizada em 05 de fevereiro de 2015. Não havendo 

comentários, o documento foi aprovado com uma abstenção.  

2) Solicitação de criação de três disciplinas livres do Bacharelado em Física. Professor Annibal 

fez a relatoria, informando que foi discutida no expediente da última CG a criação de três 

disciplinas Consolidação de Conceitos e Métodos de Fenômenos Mecânicos, Consolidação 

Conceitos e Métodos de Fenômenos Eletromagnéticos e Consolidação de Conceitos e Métodos 

de Fenômenos Térmicos, cujo objetivo principal é qualificar o graduando na compreensão de 

fenômenos físicos e solução de problemas em física básica relacionados aos temas específicos de 

cada disciplina. Mostrou-se favorável à criação das disciplinas e propôs discutir-se a criação de 

uma nova modalidade de disciplinas voltadas à recuperação, abrindo possibilidades semelhantes a 

todos os temas ministrados na UFABC. Em votação, o documento foi aprovado por unanimidade.  

3) 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 fez o seu relato apresentando 

um quadro de análise comparativa das resoluções, destacando as melhorias propostas e outras 

sugestões. Após comentários e sugestões, propôs-se retornar o assunto na Ordem do Dia da 

próxima sessão, com nova redação. 

Expediente:  

1) Resolução que regulamenta as normas gerais para a realização do estágio não curricular do 

Bacharelado em Matemática da UFABC. Professor Alexei Magalhães Veneziani fez a 

apresentação em lugar do professor Sinuê Lodovici. Informou tratar-se de tornar um fluxo 

institucional, ao invés de deixar a cargo do coordenador de curso. Após alguns comentários, o 

item foi retirado de pauta. Será elaborado novo documento para contemplar todos os cursos com 

estágio não obrigatório.  

2) Projeto Piloto – Disciplina Fenômenos Eletromagnéticos. Professor Eduardo Novais 

comunicou que a proposta corresponde a uma tentativa de reestruturar o oferecimento desses 

cursos e integrar, de maneira única, tanto o oferecimento da disciplina em um formato presencial 

como num formato semipresencial. A resolução prevê o uso da metodologia em dois anos. O 

objetivo do projeto é mudar o modo de oferecimento das disciplinas, dando liberdade ao aluno 

de escolher a modalidade de oferta que melhor se adaptar às suas necessidades. Após 

comentários e sugestões, propôs-se promover o item à Ordem do Dia. A proposta foi secundada 

e o assunto foi promovido. Na Ordem do Dia, o projeto piloto foi colocado em votação, sendo 

aprovado por unanimidade.  



 

 

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

Internacionais (BRI). Professor Giorgio Romano informou tratar-se de minirreforma do projeto. 

São desdobramentos das alterações no BC&H. Ressaltou as mudanças havidas. A proposta foi 

encaminhada para a Ordem do Dia da próxima sessão.  

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

(BPP). Professora Gabriela Lotta apresentou o histórico e o andamento do projeto. Em seguida 

listou as motivações e apresentou os princípios da revisão. Indicou as disciplinas que saem e as 

que entram na grade. Após comentários, o assunto foi encaminhado para a Ordem do Dia da 

próxima sessão. 

 


