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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da I sessão extraordinária de 2014 da Comissão 

de Graduação (CG), realizada no dia 27 de janeiro, às 

14h10, na sala 312-1, 3º andar do Bloco A, em Santo 

André.  

 

Sessão presidida pelo professor Derval dos Santos Rosa, Pró-Reitor de Graduação.  

 

Pauta única:  

Matrículas para o primeiro quadrimestre letivo (2014.1) 

Professor Derval explicou aos novos coordenadores a dinâmica desta reunião. O objetivo é 

apresentar o comportamento da matrícula em relação às turmas e vagas disponibilizadas.   

Maria Cristina Zomignan lembrou que as decisões são embasadas na Resolução ConsEP nº 100, 

a qual estabelece que disciplinas obrigatórias que estejam no período ideal de oferecimento 

sejam ofertadas independentemente do número de matriculados. As demais deverão ser ofertadas 

apenas se estiverem com o mínimo de dez alunos. Explicou que as disciplinas zeradas não 

seriam mencionadas, a não ser que houvesse alguma observação. Solicitou aos coordenadores de 

cursos que informassem se as disciplinas com baixa demanda, com até nove solicitações, seriam 

ou não mantidas. As que tiveram mais de dez solicitações e não apresentaram excesso também 

não seriam mencionadas, exceto se houvesse alguma informação. Apresentou as disciplinas com 

baixa demanda. Os coordenadores manifestaram-se quanto à decisão de manter ou cancelar as 

turmas. Em seguida, passou às disciplinas com excesso de demanda. Os coordenadores 

pronunciaram-se quanto à decisão de manter as turmas, aumentar o número de vagas ou abrir 

nova(s) turma(s). Abaixo-assinados: foram apresentados os abaixo-assinados dos alunos, com 

solicitações de abertura de novas turmas. Os coordenadores decidiram abrir novas turmas para as 

disciplinas: “Laboratório de Guiagem, Navegação e Controle”, “Introdução à Biofotônica e 

Óptica Médica”, “Técnicas de Análise Estrutural e Projeto”, “Sistemas de Controle I”, 

“Unidades de Conservação da Natureza” e “Políticas Públicas de Gênero, Etnia e Geração”. As 

demais solicitações foram indeferidas. 


