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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da VI sessão ordinária de 2015 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada no dia 16 de julho, 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) Professor José Fernando informou sobre a saída da professora Vanessa Elias de Oliveira da 

Pró-reitoria de Graduação, para assumir uma função junto à Reitoria, e a agradeceu pelo trabalho 

e desempenho na ProGrad. A indicação de seu substituto deverá ser feita em breve.  

2) Deu boas vindas ao professor Ramón Vicente Garcia Fernandez, novo coordenador do 

BC&H.  

3) Informou que o professor Leonardo Steil será nomeado como coordenador pro tempore do 

BC&T, enquanto ocorre novo processo eleitoral para a coordenação desse curso.  

4) O processo de matrículas para o 3º quadrimestre letivo ocorrerá normalmente, após 

negociação entre a Reitoria e o Comando de Greve dos servidores técnicos administrativos.  

5) No dia três de agosto acontecerá a visita do professor Ítalo Dutra, diretor de Currículos e 

Educação Integral do MEC, para um debate na UFABC sobre a base nacional comum nos 

currículos do ensino fundamental e médio. 

Informes dos membros:  

1) Professor Jabra Haber informou que será feita uma pesquisa de intenção de escolha de curso 

de formação específica, dentre os cursos de engenharia, para averiguar a primeira opção dos 

alunos desses cursos, em face da grande demanda de vagas. 

2) Professora Karina Passalacqua solicitou adiamento da discussão do item 3 da Ordem do dia, 

Revisão do PPC do Bacharelado em Química, pois o coordenador e a vice-coordenadora desse 

curso não puderam comparecer a esta sessão. Os membros acataram a solicitação. 

3) Professora Paula Tiba informou haver alunos em estágio que se encontram sem cobertura do 

seguro de vida obrigatório. Algumas empresas não estão contratando esses alunos devido a essa 

questão. Foi informada pelo setor responsável pelos estágios não haver previsão de renovação da 

cobertura do seguro.  Professor José Fernando respondeu que as empresas aumentaram o custo 

do seguro muito além da reserva orçamentária destinada para essa contratação. 

Ordem do Dia:  

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

de Graduação da UFABC. Professor José Fernando informou que a Procuradoria enviou um 

parecer a respeito desse assunto, apresentando a legalidade dessa proposta e apontando o 



 

 

ConsEPE como instância final para aprovação dessa norma. Professora Sandra Momm fez a 

apresentação de seu parecer, relatando que a proposta apresentada possui estrutura e redação 

adequadas (apenas sugeriu rever a redação do Art. 4°) e coerente com as demandas de regulação 

relacionadas ao reingresso e as competências da Comissão de Graduação neste tema. 

Manifestou-se favorável à aprovação. Quanto ao conteúdo, observou apenas a necessidade de 

discutir os subsídios (ou outras normativas) que justificam a adoção dos critérios do parágrafo 

único do Art. 3° e do caput do Art. 4°. Após comentários e sugestões, a parte demandante foi 

favorável à sugestão de retirada do parágrafo sobre o critério de 30% para aproveitamento de 

disciplinas já cursadas e à manutenção do prazo de se ter cursado as disciplinas de 10 anos 

anteriores ao reingresso. O documento foi colocado em votação, com essa alteração e com a 

alteração do título da Resolução para “Estabelece normas sobre o aproveitamento de disciplinas 

reingressantes em Cursos de Graduação da UFABC”, sendo aprovado com dois votos contrários 

e duas abstenções. 

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

Maria Beatriz Fagundes apresentou seu parecer, com algumas sugestões de complementação e 

revisão de texto, considerando que em alguns itens não houve subsídios para análise de forma 

mais geral. Concluiu que a proposta satisfaz na íntegra a maioria dos tópicos indicados no 

documento da Prograd. Os tópicos atendidos de forma parcial não implicam questões que 

inviabilizam a execução do Projeto, e podem ser complementados sem grandes esforços. A única 

exceção aplica-se ao tópico referente às regras de transição, o qual deve ser revisto e apresentado 

com mais detalhes no PPC para evitar eventuais prejuízos futuros. Posicionou-se favoravelmente 

à aprovação da proposta. Após comentários e sugestões, o documento foi colocado em votação 

com as alterações sugeridas, sendo aprovado com uma abstenção. 

4) Proposta de revisão do projeto pedagógico do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas. 

Professora Ana Paula Romani apresentou sua relatoria, recomendando acrescentar, em forma de 

anexo, informações sobre a descrição das disciplinas. Recomendou também algumas correções.  

Manifestou-se favorável à aprovação do documento após a realização das correções indicadas. 

Depois dos comentários e sugestões, o documento foi colocado em votação com as alterações 

sugeridas, sendo aprovado por unanimidade. 

5) Proposta de criação das disciplinas livres Neurociência da Cognição Musical e Neuroarte 

prática e Estética Experimental Prática (Bacharelado de Neurociência). Professor Leandro 

Baroni apresentou seu relato, destacando que a bibliografia complementar apresenta quatro 

títulos; sugeriu cogitar a inclusão de uma quinta referência. Considerou as referências 

relativamente antigas, propondo a inclusão, se possível, de bibliografia atualizada. Manifestou-se 

favorável à aprovação da proposta. Após comentários e sugestões, o documento foi colocado em 

votação com as alterações sugeridas, sendo aprovado por unanimidade. 

Expediente:  

1) Proposta de revisão do projeto pedagógico do curso de Bacharelado em Física. Professor 

Luciano Cruz destacou os seguintes aspectos das mudanças no PP: a revisão foi organizada pela 

coordenação do curso com o apoio do NDE e participação da plenária (em torno de 70 

professores), em diversos grupos de trabalho; A carga horária é uma das menores dentre os 

cursos de formação específica, tendo um total de 2860 horas. Houve aumento de horas, porém 

não acarretou aumento de créditos; Os profissionais de Física não possuem regulamentação de 

classe. Usaram-se como diretrizes para o curso as Diretrizes Nacionais Curriculares para os 

Cursos de Física, Diretrizes Gerais para Elaboração de Projeto Pedagógico de Curso e o Projeto 

Pedagógico da UFABC; Distribuição de créditos e horas: aumentou-se uma disciplina 



 

 

obrigatória e diminuiu-se uma disciplina de opção limitada, mantendo-se assim o mesmo número 

de créditos do projeto anterior. Citou as grandes áreas que devem ser abordadas na formação de 

um físico; Mudanças nos nomes de algumas disciplinas obrigatórias; Disciplinas de opção 

limitada e livres: o discente deverá cursar um mínimo de 28 créditos obtidos em disciplinas de 

Opção Limitada e Livres; Tabela de Matriz Curricular sugerida: foi pensada, dentre outras 

formas, a possibilitar ao aluno graduar-se em 4 anos; Principais mudanças do PP 2009 para o PP 

2015: fim das Ênfases (será substituído por perfis sugeridos no site do curso e não obrigatórios); 

inclusão de uma matéria obrigatória (mas conservando o número total de créditos do curso); 

revisão de todas as disciplinas do curso com atualização de nomes, créditos, ementas e 

recomendações de quase todas elas; criação de novas disciplinas: Variáveis complexas e 

aplicações (obrigatória), Análise de Fourier e aplicações (obrigatória), Equações Diferenciais 

Parciais Aplicadas (opção limitada), Cristalografia e difração de raios X (opção limitada), Física 

do Meio Ambiente (livre). Tabela de convalidação de todas as disciplinas sempre de 1 para 1. 

Após comentários e sugestões, o item foi encaminhado para a Ordem do Dia da pauta da 

próxima sessão ordinária. 


