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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da IV sessão ordinária de 2015 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada no dia 07 de maio, 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 pela 

professora Vanessa Elias de Oliveira, Pró-Reitora Adjunta de Graduação.  

 

Informes do Presidente:  

1) Posse dos novos membros eleitos para representantes TAs e discentes da CG. Professor José 

Fernando deu posse aos novos representantes eleitos, elencando os nomes dos titulares e 

suplentes, respectivamente: a) técnicos administrativos: Vinicius Moreira e Ronalde Baptista de 

Lima Júnior; Renata Coelho e Deonete Rodrigues Nagy; b) discentes: Estêvão Antônio de Lima 

Andrade e Natália Veroneze Alves Santos de Melo; Victor Gabriel Osti Antoniassi e Lucas 

Dall'Aqua Di Fonzo. Informou que o mandato é válido a partir de 3 de abril de 2015. 

2) Publicação da Resolução da Comissão de Graduação sobre atividades didáticas extrassala. 

Informou sobre a publicação da resolução CG nº 008, que substitui a resolução ConsEPE nº 106. 

Comentou sobre o novo procedimento, decorrente da resolução ConsUni nº 144: após publicação 

da resolução CG 008 na página da CG, a Divisão de Conselhos mencionou o seu link na 

resolução ConsEPE nº 106. Resolução da Comissão de Graduação não revoga resolução 

ConsEPE. 

3) Planejamento de atividades do PEAT 2015. Lígia Gomes fez a apresentação sobre o 

planejamento em 2015, mencionando os antecedentes, os aspectos avaliativos, problemas 

havidos em 2014 etc. Expôs as propostas e o calendário de oficinas programadas para 2015 e 

2016.  

4) Coordenação Geral dos Bacharelados Interdisciplinares. Professor José Fernando apresentou o 

Coordenador Geral dos Bacharelados Interdisciplinares, Leonardo José Steil, e o Coordenador 

Geral Adjunto dos Bacharelados Interdisciplinares, Luiz de Siqueira Martins Filho, nomeados 

em 16 de abril de 2015. O objetivo é ampliar a interação entre os coordenadores e os BIs, para 

melhor atender a esses cursos, garantindo sua integração. 

5) Publicação da pauta da CG na página da Graduação. Professora Vanessa informou sobre a 

publicação da pauta da CG (e anexos) na página da Graduação no mesmo dia do envio por e-

mail, a partir desta data. 

6) Página da Graduação em inglês. Comunicou que foi inaugurada a página da Graduação em 

inglês com referência aos bacharelados interdisciplinares. Objetiva-se traduzir os cursos 

específicos e outras informações da UFABC para o inglês. 



 

 

Informes dos membros:  

1) Professora Itana Stiubiener comentou haver lido a portaria de nomeação do cargo de 

Coordenação Geral dos BIs e não ter entendido bem a função desse cargo. Disse acreditar ser de 

responsabilidade dos pró-reitores a tomada de decisões, e que a criação do cargo, pouco 

discutida, não resolverá os problemas.  

Ordem do Dia:  

1) Ata 003/2015 da III sessão ordinária, realizada em 02 de abril de 2015. Sem comentários, em 

votação, o documento foi aprovado com cinco abstenções. 

2) Proposta de resolução da Comissão de Graduação, que estabelece normas e procedimentos 

para inclusão de disciplinas semipresenciais em cursos de graduação presenciais da UFABC. 

Professora Juliana Braga apresentou seu relato informando ser a proposta fruto de demanda de 

cursos semipresenciais, pelas Pró-Reitorias de Graduação e de Extensão (UAB). Apresentou a 

necessidade da proposta e o contexto da resolução, manifestando-se favorável à aprovação da 

proposta. Após comentários e diversos questionamentos, o assunto retornou para o Expediente 

da próxima CG. Professor José Fernando solicitou o envio de sugestões à Prograd. 

Expediente:  

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

(BCC). Professora Juliana Braga fez sua apresentação, destacando os principais pontos. Citou as 

principais modificações havidas no projeto e aprovadas na plenária. Elencou as dezoito 

disciplinas e solicitou aos coordenadores, principalmente das Engenharias, que analisassem a 

possibilidade de oferecê-las em seus cursos. Incorporou ao projeto algumas disciplinas de outros 

cursos, oferecidas como opção limitada. Agradeceu ao professor Wesley Góis, à Prograd, à 

Biblioteca e à CG pelas sugestões. Após comentários e sugestões, o projeto foi encaminhado 

para a Ordem do Dia da próxima CG.  

2) Proposta de revisão do Projeto Pedagógico do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. 

Professor João Rodrigo Santos da Silva apresentou a proposta, destacando o perfil do curso. 

Elencou os objetivos e apresentou a carga horária. Informou ter ocorrido mudanças simples de 

nomenclatura de disciplinas, com algumas inclusões por demanda do MEC. Ressaltou que a 

matriz enviada com a pauta da CG está incorreta. Sem comentários, professor José Fernando 

informou que o assunto retornará na Ordem do Dia da próxima CG, com a matriz correta. 

3) Proposta de revisão do projeto pedagógico do curso do Bacharelado em Neurociência (BNC). 

Professora Paula Tiba informou sobre a visita do MEC, no ano passado, para reconhecimento do 

curso, e a discussão com os avaliadores motivou as modificações. Apresentou as alterações 

havidas no projeto: TPI, nome, ordem de oferecimento, criação de disciplinas novas e alteração 

de status. Aumenta-se a opção dentre as disciplinas de opção limitada, sem alterar o tempo de 

integralização do curso. Apresentou a matriz sugerida. Salientou que a informação aos alunos foi 

alterada: fora estabelecido, no PPC original, que o aluno deveria cursar pelo menos uma de cada 

eixo das disciplinas de opção limitada. Manteve-se a recomendação, porém não a 

obrigatoriedade. Mencionou os problemas na revisão do projeto. Propôs aos coordenadores 

citarem no projeto as disciplinas obrigatórias, fazendo referência ao catálogo de disciplinas para 

as disciplinas livres, que será constantemente atualizado. Para as disciplinas de opção limitada, 

citar as disciplinas ofertadas pelo curso e fazer referência a uma lista anexa, que poderá ser 

atualizada com mais frequência, conforme novas disciplinas de outros cursos forem incluídas. 



 

 

Após comentários e sugestões, a proposta foi encaminhada para a Ordem do Dia da próxima 

sessão ordinária.  

4) Proposta de resolução que altera a Resolução CG nº 3 que regulamenta o Programa de Ensino 

e Aprendizagem Tutorial (PEAT). Lígia Gomes fez a apresentação, informando tratar-se de 

alterações da resolução CG nº 03. Apresentou as principais alterações. Após comentários, a 

proposta foi encaminhada para a Ordem do Dia da próxima sessão ordinária. 

5) Proposta de resolução que estabelece normas sobre aproveitamento de disciplinas em Cursos 

de Graduação da UFABC. Professora Vanessa apresentou um quadro mostrando o aumento de 

reingressos desde 2008, tendo seu pico em 2014, representando dez por cento do total de alunos 

ingressantes por ano. Explicou que o reingresso é uma forma de “limpar o histórico”, de acordo 

com a resolução vigente (Resolução ConsEPE nº 108). Apresentou o objetivo da proposta, a 

questão social e econômica decorrente do reingresso e como ficará a resolução. Após 

comentários e diversos questionamentos, o assunto foi mantido no Expediente para 

aprofundamento das discussões na próxima sessão.  


