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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da I sessão ordinária de 2015 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada no dia 05 de fevereiro, 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) Representantes para a Comissão Eleitoral (eleição de TAs e discentes para a CG). Professor 

José Fernando solicitou voluntários para participar da Comissão Eleitoral. Não havendo 

manifestações, será enviado um comunicado a respeito. 

2) Projeto piloto – Revisão de Matemática: tópicos do Ensino Médio. Maria Flávia Batista Lima 

falou sobre as ações pedagógicas da Divisão de Ensino e Aprendizagem Tutorial (DEAT). 

Apresentou um quadro de atendimentos do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Acadêmico 

do Aluno (PADA) em 2014 e os fatores que influenciaram o desempenho insuficiente dos 

ingressantes de 2013. Explicou as ações do projeto. 

3) Dados da matrícula. Professor José Fernando informou que as matrículas para os 

Bacharelados Interdisciplinares (BIs) foram realizadas nos dias 30/01, 02 e 03/02. Passou a 

palavra ao Rail Ribeiro, chefe da Divisão de Planejamento e Apoio à Gestão da Prograd, o qual 

apresentou tabelas comparativas dos anos 2013, 2014 e 2015 sobre a situação das matrículas 

(vagas ofertadas, candidatos vagas, notas de corte, vagas preenchidas). 

Informes dos membros: 

1) Professor Jabra Haber informou que a UFABC tem representantes titulares e suplentes no 

CREA-SP. Perguntou sobre a situação de salas para 2015-2 para São Bernardo do Campo. 

Professor José Fernando respondeu que a servidora Renata Coelho, chefe da Divisão Acadêmica, 

fez um estudo sobre a reforma de salas pela Prefeitura Universitária (PU). Há uma agenda de 

conversão de salas. Professor Jabra sugeriu pensar de forma emergencial no sistema de 

matrículas na UFABC. Houve circulação de e-mails sobre comércio de vagas na Instituição. 

Professor José Fernando informou ter encaminhado o caso à Comissão de Transgressões 

Disciplinares Discentes da Graduação, para análise. Solicitou ao NTI que verificasse a 

identificação de troca de vagas. 

2) Professor Marcelo Reyes informou ter ocorrido problemas de comunicação sobre o programa 

de auxílio ao docente. A Pró-Reitoria de Pós-Graduação enviou uma lista de docentes alocados, 

para conhecimento. Os coordenadores não sabiam como lidar com o assunto. Professor José 

Fernando respondeu ter conversado com o professor Dalpian para concentrar esse assunto com a 

monitoria, a fim de atender os alunos de graduação. São necessários ajustes. Professor Marcelo 



 

 

 

informou ter sido feito levantamento preliminar sobre número de créditos, havendo diferenças. 

Professor José Fernando irá verificar. Lembrou que a resolução prevê vinte por cento de ajuste. 

Ordem do Dia:  

1) Ata nº 010/2014 da X CG ordinária, realizada em 04 de dezembro de 2014. Sem comentários, 

o documento foi aprovado com quatro abstenções. 

Expediente:  

1) Proposta de Resolução CG que estabelece as condições para solicitação de participação em 

colação de grau solene, solicitação de colação de grau antecipada e emissão de diplomas. Renata 

Coelho informou que a resolução já passara pela CG e fora encaminhada ao ConsEPE. Este 

Conselho sugeriu que o assunto fosse aprovado somente pela CG. Apresentou a resolução, a qual 

prevê a colação antecipada, quando o aluno está apto e precisa colar grau com urgência, e a 

colação não está próxima. A proposta é realizar uma única colação durante o mês, mediante 

comprovação de necessidade. Informou também sobre o prazo de um ano, a partir da data da 

colação de grau, para a entrega do diploma. Poderá ser solicitado o certificado de conclusão, 

caso o aluno não possa esperar este prazo. Após comentários, a proposta promovida à Ordem do 

Dia, sendo aprovada por unanimidade. 

2) Solicitação de criação de três disciplinas Livres do Bacharelado em Física. Professor Luciano 

Cruz informou que as disciplinas integram um planejamento de como melhorar as disciplinas de 

Fenômenos. Cada uma faz parte de um tópico de Fenômenos: Mecânicos, Eletromagnéticos e 

Térmicos. Objetiva-se ajudar alunos com dificuldade nessas disciplinas. Explicou as vantagens 

de sua criação. Após comentários e sugestões, o assunto foi encaminhado para a Ordem do Dia 

da próxima sessão. 

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. Rail apresentou a resolução e destacou dois entraves: o 

primeiro é o transporte da UFABC para a atividade. A resolução propõe alteração, incluindo o 

transporte pago, deixando abertura para uso do sistema da UFABC. O segundo ponto é o prazo; 

vai-se tentar estipular um prazo razoável. Para 2015, propõe-se redução de recurso para R$ 

60.000,00, em vista da não utilização dos 120.000,00 cedidos anteriormente. Luana Fuziy 

explicou o passo a passo para o auxílio: sondagem, formalização, tramitação e prestação de 

contas. Após comentários e sugestões, o assunto foi encaminhado para a Ordem do Dia da 

próxima sessão. 


