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Aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, no horário das catorze horas, na sala de 1 
reuniões 312-1 do Bloco A da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Avenida dos Estados, 5001, 2 
Santo André, SP, realizou-se a I sessão extraordinária da Comissão de Graduação (CG), previamente 3 
convocada pelo Pró-Reitor de Graduação, Derval dos Santos Rosa e presidida pela professora Denise 4 
Consonni, com a presença dos seguintes membros: Ahda Pionkoski Grillo Pavani, Coordenadora do 5 
curso de Engenharia de Energia; Arilson da Silva Favareto, Coordenador do Bacharelado de Ciências e 6 
Humanidades (BC&H); Carlos Alberto da Silva, Coordenador do Bacharelado em Ciências Biológicas; 7 
Daniel Miranda Machado, Coordenador do curso de Bacharelado em Matemática; Danilo Silvério, 8 
representante suplente técnico-administrativo; Denise Consonni, Assessora Acadêmica da Prograd; 9 
Emery Cleiton Cabral Correia Lins, Coordenador do curso de Engenharia Biomédica; Everaldo Carlos 10 
Venâncio, Engenharia de Materiais; Fabiana Soares Santana, Coordenadora do curso de Bacharelado 11 
em Ciência da Computação; Humberto de Paiva Junior, Vice-Coordenador do curso de Engenharia 12 
Ambiental e Urbana; Jabra Haber; Vice-Coordenador do curso de Engenharia de Gestão; José 13 
Fernando Queiruga Rey, Coordenador do curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&H); 14 
Luciano Soares da Cruz, Vice-Coordenador do Bacharelado em Física; Marcelo Modesto da Silva, Vice-15 
diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Marcos Roberto da 16 
Rocha Gesualdi, Coordenador do curso de Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica; 17 
Maria Beatriz Fagundes; Vice-coordenadora do curso de Licenciatura em Física; Paulo de Ávila Junior, 18 
Vice-Coordenador do curso de Licenciatura em Química; Peter Claessens, Coordenador do curso de 19 
Bacharelado em Neurociência; Ronei Miotto, Vice-diretor do Centro de Ciências, Naturais e Humanas, 20 
Roque da Costa Caiero, Vice-Coordenador do curso de Licenciatura em Filosofia; Rosana Louro 21 
Ferreira e Silva, Coordenadora do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas; Ruth Ferreira Santos 22 
Galduroz; Vice-coordenadora do curso de Licenciatura em Matemática; Silvana Maria Zioni, Vice-23 
Coordenadora do curso de Bacharelado em Planejamento Territorial; Vani Xavier de Oliveira Junior, 24 
Coordenador do curso de Bacharelado em Química; Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Junior, 25 
Coordenador do curso de Bacharelado em Políticas Públicas. Ausentes: Ana Carolina A. A. Fernandes, 26 
representante dos discentes; Daniel Pansarelli, Coordenador do curso de Bacharelado em Filosofia; 27 
Giorgio Romano Schutte, Coordenador do curso de Bacharelado em Relações Internacionais; Johnny 28 
Seron Bispo, representante dos discentes; José Henrique Souza, Coordenador do curso de 29 
Bacharelado em Ciências Econômicas; Luiz Henrique Bonani do Nascimento, Coordenador do curso de 30 
Engenharia de Informação; Vagner Guedes de Castro, representante técnico-administrativo; 31 
Ausências justificadas: Cícero Ribeiro de Lima, Coordenador do curso de Engenharia Aeroespacial; 32 
Valdecir Marvulle; Diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição. Não-votantes: Patrícia 33 
Aparecida da Ana, Vice-coordenadora do curso de Engenharia Biomédica, Maria Cristina Zomingnan, 34 
Chefe da Divisão Acadêmica, Andréia Souza Bezerra, assistente em administração da Divisão 35 
Acadêmica. Apoio Administrativo: Tânia V. Teruel Sywon, secretária executiva da Pró-Reitoria de 36 
Graduação. Havendo quorum legal, professora Denise, em substituição ao Pró-Reitor de Graduação, 37 
professor Derval, após cumprimentar os presentes, inicia a reunião, às 14h15. Pauta única: Ajustes 38 
pós-matrícula. Professora Denise relembrou que o objetivo desta reunião é que as coordenações de 39 
cursos tragam propostas, principalmente para as turmas que tiveram excesso de demanda e, ainda, 40 
conseguir, de forma conjunta, aprová-las ou discuti-las, se houver necessidade, principalmente 41 
porque várias disciplinas são comuns a diversos cursos e, principalmente no caso dos bacharelados 42 
interdisciplinares, as decisões devem ser tomadas em colegiado. Explicou que a apresentação será 43 
iniciada pelas disciplinas que tiveram demanda zero, para que os coordenadores autorizem a 44 
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eliminação das turmas. A seguir, por ordem alfabética, serão apresentadas as disciplinas com excesso 1 
de demanda. Lembrou que foi enviada a lista com os pedidos de monitores, e ressaltou que há uma 2 
resolução em discussão no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, a qual pretende alterar o 3 
período de monitoria de quadrimestral para anual. Explicou que, como essa resolução foi muito 4 
contestada pelos alunos, o professor Derval está reunido com eles neste momento para discussão das 5 
novas propostas. Informou que, na alocação, houve mais de 780 pedidos de monitores, valor que 6 
excede o orçamento, que prevê 300 monitores por quadrimestre. Solicitou aos coordenadores 7 
fazerem cortes no número de monitores solicitados. Propôs que as disciplinas com laboratório tivesse 8 
um monitor por turma, e que as disciplinas teóricas tivessem um para cada duas turmas. Solicitou 9 
que, se alguém tivesse algo contra este critério a ser adotado, que se manifestasse até o dia seguinte, 10 
pois em breve será lançado o edital para inscrição de monitores para o 2º quadrimestre. Apresentou 11 
as turmas com demanda zero, que foram eliminadas com a concordância dos coordenadores. Passou 12 
a apresentar as disciplinas com excesso de demanda ou com poucas solicitações de matrículas. Todas 13 
as decisões sobre exclusão, expansão ou criação de novas turmas foram registradas. Solicitou-se 14 
então que os coordenadores se manifestassem sobre a inserção de novas disciplinas para o ajuste. 15 
Professor Vitor solicitou incluir a disciplina de código EN4001, que terá uma turma ofertada no turno 16 
matutino, das 10h às 12h, e outra no noturno, das 19h às 21h, às sextas-feiras, no limite de 40 vagas. 17 
Professor Everaldo solicitou incluir a disciplina Engenharia de Metais, com 30 vagas, que precisa de 18 
laboratório e sala de aula, às terças e quartas-feiras das 16h às 18h, e a disciplina Dinâmica Molecular 19 
de Monte Carlo, com 30 vagas, que precisa de laboratório de informática e sala de aula, às terças e 20 
quintas-feiras, das 16h às 18h. Foram apresentados os seguintes pedidos de abaixo-assinados dos 21 
alunos: Álgebra Linear matutino - não atendido, há vagas sobrando em outro turno; Ciência, 22 
Tecnologia e Sociedade - não atendido, baixa demanda e falta professor; Ciência dos Materiais - não 23 
atendido, será ofertada no 3º quadrimestre; Circuitos Elétricos I – aguardando disponibilidade de 24 
professor; Fenômenos Eletromagnéticos - não atendido; Física Quântica - atendida, serão abertas 25 
duas turmas no mesmo horário das ofertadas; Funções de Uma Variável - aguardando a 26 
disponibilidade de professor; Interações Atômicas e Moleculares - não atendido, foi aberta no 27 
quadrimestre passado e muitos alunos cancelaram a matrícula; Introdução à Administração - não 28 
atendido; Máquinas Elétricas - não atendido, baixa demanda; Química dos Elementos - atendido; 29 
Sistemas de Controle I - não atendido, será ofertada no próximo quadrimestre; Economia de 30 
Empresas - não atendido, não tem docente; Engenharia de Gestão - não atendido, será ofertada no 31 
próximo quadrimestre; Trabalho de graduação III - não atendido, enviar nomes dos alunos para o 32 
professor Jabra, que tentará abrir uma turma em horário alternativo. Professora Denise agradeceu a 33 
presença de todos e encerrou a sessão às dezesseis horas e quinze minutos. Do que, para constar, eu, 34 
Tânia V. Teruel Sywon, secretária executiva, lavrei e assinei a presente ata aprovada pelo Pró-Reitor 35 
de Graduação, professor Derval dos Santos Rosa e pelos demais presentes à sessão. 36 
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