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ATA Nº 09/2011 
EXTRAORDINÁRIA 

COMISSÃO DE GRADUAÇÃO 
 

Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e onze, no horário das catorze horas e quinze 1 
minutos, na sala de reuniões nº 312-1 do Bloco A da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à 2 
Avenida dos Estados, 5001, Santo André, SP, realizou-se a IX sessão extraordinária da Comissão de 3 
Graduação (CG), previamente convocada pelo Pró-Reitor de Graduação, Derval dos Santos Rosa, e 4 
presidida pela sua substituta legal, professora Denise Consonni, com a presença dos seguintes 5 
membros: Ahda Pionkoski Grillo Pavani, Coordenadora do curso de Engenharia de Energia; Arnaldo 6 
Rodrigues dos Santos Junior, Diretor do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Caetano 7 
Rodrigues Miranda, Vice-coordenador do Bacharelado de Ciências e Tecnologia (BC&T); Dácio 8 
Roberto Matheus, Coordenador do curso de Engenharia Ambiental e Urbana;  Eliane Cristina da Silva 9 
Nascimento, suplente de representante técnico administrativo; Emery Cleiton Cabral Correia Lins, 10 
Coordenador do curso de Engenharia Biomédica; Everaldo Carlos Venâncio, Coordenador do curso de 11 
Engenharia de Materiais; Fabiana Soares Santana, Coordenadora do curso de Bacharelado em Ciência 12 
da Computação; José Henrique Souza, Coordenador do curso de Bacharelado em Ciências 13 
Econômicas; Juliano Marques Nunes, Representante dos discentes; Luiz Henrique Bonani do 14 
Nascimento, Coordenador do curso de Engenharia de Informação; Marcelo Augusto Leigui de 15 
Oliveira, Vice-coordenador do curso de Bacharelado em Física; Marcelo Modesto da Silva,Vice-diretor 16 
do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Marcelo Zanotello, 17 
Coordenador do curso de Licenciatura em Física; Peter Claessens, Coordenador do curso de 18 
Bacharelado em Neurociência; Roberto Luiz da Cunha Barroso Ramos, Vice-coordenador do curso de 19 
Engenharia Aeroespacial; Rosana Louro Ferreira e Silva, Coordenadora do curso de Licenciatura em 20 
Ciências Biológicas; Valdecir Marvulle, Diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição 21 
(CMCC). Ausências justificadas: Cícero Ribeiro de Lima, Coordenador do curso de Engenharia 22 
Aeroespacial; Daniel Pansarelli, Coordenador do curso de Bacharelado em Filosofia; Patrícia Del Nero 23 
Velasco, Coordenadora do curso de Licenciatura em Filosofia. Ausentes: Anderson Orzari Ribeiro, 24 
Coordenador do curso de Licenciatura em Química; Arilson da Silva Favareto, Coordenador do curso 25 
de Bacharelado de Ciências e Humanidades (BC&H); Daniel Miranda Machado, Coordenador do curso 26 
de Bacharelado em Matemática; Jussara das Graças Miranda Delfino, Representante técnico-27 
administrativo; Marcos Roberto da Rocha Gesualdi, Coordenador do curso de Engenharia de 28 
Instrumentação, Automação e Robótica; Rodrigo Martins Santiago da Silva, Representante dos 29 
discentes; Sérgio Ricardo Lourenço, Coordenador do curso de Engenharia de Gestão; Vani Xavier de 30 
Oliveira Junior, Coordenador do curso de Bacharelado em Química; Virgínia Cardia Cardoso, 31 
Coordenadora do curso de Licenciatura em Matemática; Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Junior, 32 
Coordenador do curso de Bacharelado em Políticas Públicas. Não-votantes: Marcela S.C.Ramos, 33 
docente representante do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas. Apoio Administrativo: M. 34 
Aparecida O. Ferreira e Tânia Vasconcelos Teruel, secretárias executivas da Pró-Reitoria de 35 
Graduação. Havendo quorum legal, professora Denise Consonni, após cumprimentar os presentes, 36 
inicia a reunião, às quinze horas e vinte minutos. Pauta única: Edital de ingresso 2012. Professora 37 
Denise relembrou que o Edital apresentado fora refeito conforme a decisão do Conselho Universitário 38 
(ConsUni) tomada no dia anterior, de se aprovar a transferência das Engenharias de Gestão, 39 
Biomédica e Aeroespacial do câmpus Santo André para São Bernardo, e também, de se criar dois 40 
novos cursos específicos do BC&H, com setenta e cinco vagas cada, a saber: Planejamento Territorial 41 
e Relações Internacionais. Além dessas aprovações, foram modificadas as quantidades de vagas dos 42 
cursos específicos do BC&H da seguinte maneira: Ciências Econômicas e Políticas Públicas de 43 
cinquenta para setenta e cinco cada. Explicou que as vagas a serem ofertadas em São Bernardo 44 



 
 

 2/3 

ficaram compatíveis com o número de vagas dos cursos específicos. Devido às duzentas vagas a mais 1 
dos cursos específicos do BC&H, o total passou de hum mil setecentos e sessenta para hum mil 2 
novecentos e sessenta vagas, das quais o BC&T de Santo André com hum mil cento e vinte e cinco, o 3 
BC&T de São Bernardo com quatrocentos e trinta e cinco e o BC&H de São Bernardo com 4 
quatrocentas. Explicou, também, que as vagas do BC&H deveriam ser divididas de tal forma que o 5 
diurno ficasse com uma vaga a mais; porém, para que houvesse compatibilidade com a divisão feita 6 
no BC&T, usou-se a mesma regra, ou seja, uma vaga a mais para o noturno. Ressaltou que esse item 7 
poderá ser discutido. A seguir, abriu o assunto para discussão. Professor Valdecir sugeriu acrescentar 8 
a seguinte redação para os itens 2.4 e 2.6: “o aluno, independente do câmpus de ingresso, poderá 9 
pleitear acesso...”. A representante dos técnicos administrativos, Eliane, informou que, em relação às 10 
vagas, consultou as resoluções aprovadas pelo ConsUni onde os cursos Planejamento Territorial e 11 
Relações Internacionais foram aprovados com setenta e seis vagas cada, diferente do presente edital 12 
que apresenta setenta e cinco vagas cada. Questionou se foi aprovado pelo ConsUni o aumento de 13 
vagas para os cursos de Ciências Econômicas e Políticas Públicas de cinquenta para setenta e cinco. 14 
Alertou que tanto os cursos novos quanto as três engenharias que estão sendo transferidas para São 15 
Bernardo dependem de ato autorizativo do Ministério da Educação (MEC), pois são cursos fora de 16 
sede. Informou que, segundo a Portaria nº 40 do MEC, a Universidade não tem autonomia para criar 17 
cursos fora de sede. No caso dos cursos Relações Internacionais e Engenharia Biomédica, o processo 18 
é simples, bastando cadastrar as informações do curso no sistema do e-MEC. Porém, no caso dos 19 
cursos Planejamento Territorial, Engenharia de Gestão e Aeroespacial, há o problema do nome do 20 
curso, pois desde 2010 o MEC está trabalhando com uma lista de nomenclatura de cursos de 21 
graduação e qualquer curso que não tenha seu nome nesta lista não entra no processo de 22 
autorização imediatamente. Nesse caso, é necessário enviar o projeto pedagógico do curso e uma 23 
carta de justificativa para solicitar ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) a 24 
abertura do processo de autorização. Acrescentou que esse processo pode levar quatro meses, a 25 
exemplo do Bacharelado em Neurociência. Manifestou sua preocupação de que a UFABC emita um 26 
edital público que será publicado no Diário Oficial da União (DOU) onde constam cursos que ainda 27 
não estão em situação regular perante o MEC. Professor Marcelo Modesto relembrou que essa 28 
mesma situação ocorreu em 2006, e a inscrição que o aluno faz é para ingressar nos bacharelados 29 
interdisciplinares, e não nos cursos específicos. Mencionou que haverá tempo suficiente de se obter o 30 
cadastramento desses cursos. Eliane sugeriu não citar o nome do curso no edital. Rail esclareceu que 31 
as informações referentes ao curso, câmpus e turno são relevantes para a escolha do candidato no 32 
SiSU e que, uma vez feita, não poderá ser alterada. A respeito do aumento das vagas dos cursos de 33 
Políticas Públicas e Ciências Econômicas, professora Denise entrou em contato com professor Arilson, 34 
que informou ter sido comentado no ConsUni, mas que cabe à CG e ao Conselho de Ensino, Pesquisa 35 
e Extensão (ConsEPE) deliberar a respeito. Justificou que o aumento de vagas no BC&H deve-se a uma 36 
negociação feita no MEC para se obter quarenta novos docentes, fora as vagas já aprovadas 37 
anteriormente, em razão da demanda dos novos cursos e do aumento de vagas. Após discussões e 38 
esclarecimentos, foram colocados em votação os tópicos a seguir. 1) Incluir nos itens 2.4 e 2.6 a frase: 39 
“independente do câmpus de ingresso”; aprovado com quinze votos favoráveis, uma abstenção e 40 
nenhum contrário. 2) Alterar o item 2.2.1 com a seguinte redação: “independente do câmpus de 41 
ingresso reserva-se o direito ao aluno de poder participar de atividades acadêmicas em todos os 42 
câmpus da UFABC”; aprovado com treze votos favoráveis, três abstenções e nenhum contrário. 3) 43 
Todos concordaram que há a necessidade de uma análise jurídica, com base na Portaria nº 40 do 44 
MEC, a respeito do seguinte aspecto: alertar que a UFABC se reserva ao direito de alterar o câmpus 45 
de oferta dos cursos de formação específica de acordo com o andamento dos processos de 46 
autorização do MEC. 4) Retirada da palavra “eventualmente” do item 2.1.1; aprovado com quatro 47 
votos favoráveis, dois contrários e dez abstenções. 5) Todos concordaram que a Comissão de 48 
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Graduação não se manifestará a respeito dos seguintes itens e que os deixará para deliberação do 1 
ConsEPE: alterar o número de vagas dos novos cursos do BC&H para setenta e seis ou setenta e cinco; 2 
usar o mesmo critério de uma vaga mais período noturno para todos os cursos ou se considerar uma 3 
vaga a mais para os cursos específicos do BC&H, de tal forma a diminuir a diferença entre o número 4 
total de vagas do matutino e do noturno. 6) Aumentar o número de vagas do BC&H de duzentas para 5 
quatrocentas vagas; aprovado com sete votos favoráveis, um contrário e oito abstenções. Concluída 6 
as votações, professora Denise informou que o edital será refeito de acordo com as aprovações, e 7 
encaminhado ao ConsEPE. Professora Denise agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às 8 
dezesseis horas e cinquenta minutos. Do que, para constar, eu, Tânia Vasconcelos Teruel, secretária 9 
executiva, lavrei e assinei a presente ata aprovada pela substituta legal do Pró-Reitor de Graduação, 10 
professora Denise Consonni e pelos demais presentes à sessão. 11 
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