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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da VII sessão ordinária de 2015 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada nos dias 06 e 19 de agosto, às 

14h, na sala 312-1, 3º andar do Bloco A, em Santo André.  

 

Sessão presidida pelo professor Luciano Soares da Cruz, Pró-Reitor Adjunto de Graduação. 

Informes do Presidente:  

1) Professor Luciano informou estar assumindo como pró-reitor adjunto de graduação e irá 

presidir a reunião, devido às férias do professor José Fernando.  

2) Parametrização em termos de créditos para orientador de estágio e trabalhos de graduação. 

Informou tratar-se de uma solicitação do professor Jorge Tomioka, sobre orientadores não 

receberem créditos, sendo uma resolução específica. Propôs um grupo de trabalho (GT) para 

estudar melhor o tema. Professor Marcelo Reyes propôs adiar a formação desse grupo, até sair o 

resultado do outro que está estudando a atuação docente em geral. 

3) Planejamento de carga didática 2016. É necessário iniciar o processo de matrícula. O prazo 

máximo concedido foi até o dia 24 de agosto, e este não poderá ser estendido. 

4) Alocação didática 2016-1. Passou a palavra à Renata Coelho, a qual informou que na segunda 

semana de aula é preciso começar a alocar os laboratórios dos bacharelados interdisciplinares e 

das disciplinas comuns das engenharias para o primeiro quadrimestre. Será enviada uma 

solicitação por e-mail, para saber quais são as disciplinas a serem oferecidas, a fim de alimentar 

o sistema de alocação. 

5) Cancelamento reunião de 13 de agosto. A reunião extraordinária prevista em calendário, do 

dia 13 de agosto, “Alterações em Projetos Pedagógicos” foi cancelada devido ao fluxo de 

apresentação e aprovação dos projetos.  

Informes dos membros:  

1) Recursos de jubilação. Renata Coelho apresentou seis recursos publicados no boletim de 

serviço. São alunos jubilados por decurso de tempo, que não concluíram o bacharelado 

interdisciplinar. Professor Luciano explicou ser necessário instituir uma comissão para estudar 

esses casos. Foram escolhidos os representantes: discente Vitor Antoniassi; técnico 

administrativo Deonete Rodrigues Nagy e o docente Leonardo Steil.   

2) Projetos Pedagógicos. Deonete falou a respeito da transição dos projetos pedagógicos: a 

resolução ConsEPE nº 140 estabelece que o projeto pedagógico deve fazer menção quando 

houver transição. Solicitou aos coordenadores atentarem aos detalhes de disciplinas de opção 

limitada nos projetos pedagógicos. Os projetos devem ser aprovados na CG e seguir o trâmite. 

3) Professora Paula Mello informou ter recebido reclamações sobre os laboratórios úmidos. 

Reforçou os pedidos à Prograd sobre a manutenção dos equipamentos. 



 

 

4) Professora Luísa Helena dos Santos Oliveira solicitou a passagem do item 7 do expediente 

“Proposta de criação da disciplina livre Reuso de Água” para o item 1. Pedido secundado e 

aprovado. 

5) Salas em São Bernardo do Campo. Professor Marcos Pó informou sobre a tentativa de se fazer 

alocação de salas para o Bacharelado em Políticas Públicas no terceiro quadrimestre. Estavam 

ofertando três quadrimestres ideais, e não havia disponibilidade. Tiveram de procurar salas no 

ajuste. Sugeriu que a alocação de salas fique a cargo da Comissão de Graduação ou da Prograd.  

Ordem do Dia:  

1) Proposta de revisão do Projeto Pedagógico do curso de Bacharelado em Química. Professor 

Anderson Ribeiro comentou os dados levantados pelo professor Annibal Hetem, relatando que a 

maioria dos itens está em concordância com o desejado para o projeto pedagógico de 

bacharelado da UFABC. Citou alguns itens que exigem atenção: propôs inclusão dos nomes e 

matriz sugerida no texto, em vez de ser apresentado como anexo, para facilitar a consulta. No 

texto não há lista de docentes credenciados/NDE. Sugeriu que esteja em anexo, pois essa lista 

está em constante mudança. Após manifestações favoráveis e contrárias, professor Luciano 

encaminhou a proposta de matriz sugerida como anexo para votação. Aprovada com nove 

abstenções. Em seguida, colocou em votação a lista de docentes credenciados/NDE como anexo. 

Aprovada com oito abstenções. Por fim, colocou em votação o projeto pedagógico, com as 

alterações. Aprovado por unanimidade.  

2) Proposta de revisão do projeto pedagógico do curso de Bacharelado em Física. Professora 

Renata Ayres apresentou o relato, explicando que o projeto pedagógico atende a todos os tópicos 

previstos na avaliação do curso, com exceção da oferta de disciplinas na modalidade 

semipresencial. Sugeriu adequações em alguns itens. Recomendou a aprovação da proposta, com 

as sugestões de alteração. Após comentários e sugestões, o documento foi colocado em votação 

com as sugestões da relatoria, sendo aprovado com duas abstenções. 

Expediente:  

1) Proposta de criação da disciplina livre Reuso de Água – Engenharia Ambiental e Urbana. 

Professora Luísa Helena apresentou o item, solicitando a criação da disciplina como livre, pois 

os alunos têm interesse em cursá-la no terceiro quadrimestre de 2015. Fez uma correção no TPI 

constante na proposta, sendo o correto 2-1-4. Apresentou uma série de bibliografias obrigatórias 

e complementares dentro das normas. Após comentários e sugestões, professora Luísa solicitou a 

promoção do item para a ordem do dia. Proposta secundada e aprovada. Sem discussão na ordem 

do dia, a proposta foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade.   

2) Proposta de revisão do projeto pedagógico do curso de Licenciatura em Física. Professora 

Maria Beatriz Fagundes apresentou as alterações, de acordo com a nova legislação do MEC, que 

estabelece que os cursos de Licenciatura tenham carga horária mínima de 3200 horas. No projeto 

pedagógico em vigor a carga horária é de 2808 horas. No novo projeto está prevista a carga 

horária de 3216 horas, distribuídas em quatro conjuntos de disciplinas. O primeiro conjunto de 

disciplinas é do núcleo comum do BC&T. O segundo conjunto é de disciplinas didático-

pedagógicas comuns às licenciaturas e específicas da Licenciatura em Física. O terceiro, 

disciplinas de conteúdos específicos de Física, compartilhadas com o Bacharelado em Física. O 

quarto corresponde a disciplinas de opção limitada e livres. Após comentários e sugestões, o 

item foi encaminhado para a ordem do dia da próxima reunião.  

3) Proposta de resolução que estabelece normas para o cancelamento de matrícula em disciplinas 

dos cursos de graduação na UFABC. Professor Leonardo Steil informou ser a proposta fruto do 



 

 

trabalho de um GT, constituído para abordar uma série de problemas na UFABC, sendo um deles 

referente ao reingresso, e os outros serão tratados por três resoluções a serem apresentadas neste 

Expediente. Principais mudanças: Art. 3º: Após a matrícula haverá um período de ajustes, 

destinado à ocupação de vagas remanescentes; § 3º: O aluno que tiver sua matrícula deferida em 

turmas com solicitações igual ou superior a 150% do número de vagas não poderá excluí-la no 

ajuste de matrículas; Art. 4º, § 1º: Este período letivo será contabilizado no tempo de 

integralização do curso; § 2º: Caso o aluno permaneça nesta situação no quadrimestre seguinte, 

será desligado por abandono; Art. 6º, parágrafo único: O deferimento da solicitação de que trata 

o caput é condicionado à existência de vagas no turno pretendido e à comprovação de que a data 

de início da atividade profissional ou da mudança de horário da atividade tenha ocorrido após a 

matrícula. Após comentários e sugestões, o assunto permaneceu no Expediente para discussão na 

continuação da CG, bem como os demais itens da pauta.  

Continuação da sessão – 19/08/2015: 

Expediente:  

4) Edital de Ingresso nos Bacharelados Interdisciplinares em 2016. Rail Ribeiro focou nas 

alterações do ano passado para este ano. Citou o item 2.8 sobre chamadas. Nos itens 4.1 e 4.2 

(vagas reservadas), explicitou que as cotas para pessoas com deficiência são subtraídas daquelas 

da modalidade “ampla concorrência”. O edital segue a resolução ConsUni anterior, a qual 

estabelece que parte das vagas serão reservadas para deficientes, com o acréscimo de 1% cada 

ano, chegando a 3% para o próximo ano. Item 5 - Quadro geral de oferta de vagas: incluiu-se um 

resumo geral das vagas, para facilitar a visualização aos candidatos. Comentou sobre os recursos, 

no item 7.1.7, e a inclusão do item 7.1.9, sobre expulsão de discente por motivo de sanção 

disciplinar. Item 9 - Disposições finais: foi acrescentado o direito de realizar diligências. Após 

comentários e sugestões, professor Luciano solicitou a promoção do item para a ordem do dia. 

Pedido secundado e aprovado. Após discussões na ordem do dia, o edital foi colocado em 

votação, sendo aprovado por unanimidade. 

5) Calendário Acadêmico 2016. Renata Coelho apresentou o calendário, apontando o início das 

aulas em cada quadrimestre, os editais de troca de turno, troca de BI e transferência externa, 

colação de grau e término das aulas. Solicitou aos coordenadores verificarem as datas de 

reposição, que não necessariamente são os dias de aula. A colação de grau deverá ocorrer depois 

da entrega das notas do Enade. Após comentários e sugestões de alteração no calendário, 

professor Luciano colocou em votação duas propostas: favoráveis ao calendário como está: dois 

votos. Início do primeiro quadrimestre dia 15 de fevereiro e do segundo em seis de junho: 13 

votos. Abstenções: duas. O calendário será refeito. Solicitou a passagem do item para a ordem do 

dia. Secundado e aprovado. Na ordem do dia, foi colocado em votação, sendo aprovado com 

uma abstenção. 

6) Proposta de resolução que estabelece normas para o cancelamento de matrícula em disciplinas 

dos cursos de graduação na UFABC. Professor Leonardo comentou ter sido solicitada na CG 

anterior alteração da redação do artigo 2º, inciso I. A área demandante concordou. Continuou-se 

a discussão da proposta. O assunto retornará no expediente da próxima sessão com documentos 

complementares. 

 


