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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da VIII sessão extraordinária de 2013 da 

Comissão de Graduação (CG), realizada no dia 30 de 

setembro, às 14h15, na sala 312-1, 3º andar do Bloco A, em 

Santo André.  

 

Sessão presidida pela professora Denise Consonni, assessora acadêmica e pró-reitora de 

graduação em exercício.  

 

Pauta única: 

Matrículas para o terceiro quadrimestre letivo (2013.3) 

 

Maria Cristina Zomignan informou que houve 791 turmas alocadas. Destas, 48% necessitaram 

de algum acerto, ou por questão do código da turma, ou por alguns conflitos da periodicidade 

quinzenal e a diferença de horário em relação ao T-P-I. Sugeriu, para melhorar o processo, que 

para a próxima alocação fosse criado um tutorial mais detalhado, para prevenir eventuais 

problemas. Explicou que as disciplinas com demanda nula não seriam mencionadas, a não ser 

que houvesse alguma observação. Apresentou as disciplinas com baixa demanda. Os 

coordenadores de cursos manifestaram-se quanto à decisão de manter ou cancelar as turmas. Em 

seguida passou às disciplinas com excesso de demanda. Os coordenadores de cursos 

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

nova(s) turma(s). Foram então apresentados os abaixo-assinados dos alunos, com solicitações de 

abertura de novas turmas. Os professores decidiram não abrir novas turmas para as seguintes 

disciplinas: Geotecnia, Processadores Digitais em Controle e Automação, Bases Matemáticas, 

Interações Atômicas e Moleculares, Sistemas de Controle I, Mecânica dos Fluidos II, Teoria da 

Elasticidade, Sistemas de Controle III e Termodinâmica Aplicada. Decidiram abrir novas turmas 

para as disciplinas Estabilidade e Controle de Aeronaves e Cultura, Identidade e Política na 

América Latina. Decidiram ampliar as vagas para as disciplinas Teorias Contemporâneas de RI e 

Introdução ao Estudo de Direito e Segurança Internacional. 
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