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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da I sessão extraordinária de 2015 da Comissão 

de Graduação (CG), realizada no dia 1º 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 

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

Pauta única: Turnos: Integral e noturno estendido.  

Professor José Fernando informou que o ConsEPE solicitou à CG discutir o assunto e elaborar 

um parecer, em virtude da solicitação do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas de 

mudança para o turno integral, pois essa mudança pode impactar todos os cursos. Ressaltou que 

o assunto já esteve na CG com frequência, houve uma reunião específica em 2013 e outra em 

2014, em que foi apresentado um relatório sobre termos legais de mudança de turno.  

O servidor Rafael Martins fez uma apresentação sobre o conceito de “turno” na legislação 

vigente, a situação atual da UFABC e as possíveis consequências da coexistência de turnos 

“matutino”, “integral” e “noturno”. Professor Luciano fez uma apresentação sobre o regime de 

oferecimento dos cursos matutino/integral e noturno. Exibiu o status dos alunos em 2015.2, no 

BC&T e BC&H, em função do ano de ingresso, nos períodos diurno e noturno; tempo médio de 

integralização e formados no BC&T (ano de ingresso e turno), de 2006 a 2011; tempo médio de 

integralização e formados no BC&H (ano de ingresso e turno) de 2009 a 2011; tempo médio de 

integralização por curso e os dados normalizados por ano de ingresso (aluno regular, formado e 

evadido). Professor José Fernando apresentou o perfil do aluno ingressante de graduação em 

2015 na UFABC. Informou que os dados foram obtidos no momento da matrícula. 

Professora Paula Tiba consultou os coordenadores sobre quais consideravam que o curso deveria 

ser integral, quais consideravam que poderia ser integral e quais optavam por continuar na forma 

atual. Resposta: turno integral: Biologia e Engenharia Aeroespacial; num só turno, como é 

atualmente: Ciência da Computação, Física, Filosofia, Planejamento Territorial, Engenharia de 

Instrumentação, Automação e Robótica (IAR) e Engenharia de Gestão; noturno estendido: 

Engenharia Biomédica, Biologia, Engenharia Ambiental e Urbana, IAR, BC&T e Engenharia 

Aeroespacial. Nenhum grupo se manifestou sobre a não extensão do noturno. Talvez possam 

estender o noturno: Planejamento Territorial e Neurociência. 

Professor José Fernando explicou haver dois encaminhamentos: 1) resposta ao ConsEPE para 

subsidiar as discussões do curso de Ciências Biológicas; 2) como tratar o assunto quando surgir 

outras demandas na Prograd. A intenção é voltar a discutir o turno integral e a extensão do 

noturno para todos os cursos, no sentido de melhorar os índices, maximizar a formação. 

Professor Marcelo Reyes sugeriu consultar os alunos sobre os turnos. O representante discente 

do ConsEPE, Fábio Willy Parno, informou que será feita uma pesquisa de opinião com os 

discentes. 


