
SINOPSE 

Comissão de Graduação (CG) – UFABC 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da IV Sessão Extraordinária da 

Comissão de Graduação (CG), realizada no dia 02 de maio de 2013, às 14h15, no auditório 102-0, Bloco 

A da Universidade Federal do ABC (UFABC). 

Pauta única 

Alocação didática do próximo quadrimestre/Infraestrutura de São Bernardo do Campo 

Professora Rosana Denaldi foi convidada para informar a respeito do andamento das obras de 

infraestrutura, especialmente do câmpus de São Bernardo. Relatou que a Pró-reitoria de Planejamento 

e Desenvolvimento Institucional (PROPLADI) voltou a assumir coordenação da obra em novembro de 

2012. A expectativa é entregar dois andares antes do início do segundo quadrimestre, no entanto, não 

há garantia de que na fase de acabamento a construtora vá manter um bom desempenho. Recomendou 

considerar o Bloco Sigma como opção. Os blocos Beta e Delta devem ser concluídos no mês de junho. O 

bloco Ômega está um pouco mais atrasado, devido às alterações do projeto. Em São Bernardo está 

prevista a construção do edifício Lambda, com área construída muito maior do que a prevista 

inicialmente. Parte dos laboratórios, salas de aula e salas de professores estará neste edifício. O projeto 

será licitado no corrente ano e provavelmente a obra será licitada no ano seguinte. A previsão de 

entrega é de dois a três anos. Será preciso reorganizar a forma de utilização do espaço no Alfa 2 para 

verificar se haverá necessidade de usar o Bloco Sigma por um período maior. Este planejamento tem de 

ser feito pela Pró-Reitoria de Graduação com a colaboração dos Centros.  

Professor Derval dos Santos Rosa alertou para alguns pontos com os quais é preciso se preocupar. Há 

cursos a serem reconhecidos em São Bernardo, autorização de curso ainda em andamento, além da 

questão da mobilidade e do trânsito dos alunos em relação à forma como vão ser alocadas as 

disciplinas. Existe a questão do aumento da oferta de disciplinas para São Bernardo, especialmente das 

Engenharias e dos cursos de formação específica vinculados ao BC&H, que estão chegando ao período 

de conclusão. 

Professor Arilson da Silva Favareto propôs a criação de uma comissão, formada pelos diretores de 

centro, coordenadores de cursos de São Bernardo, representantes discentes e ProGrad, para negociar 

critérios relacionados às questões sobre a alocação didática e a infraestrutura do câmpus São Bernardo. 

Professor Derval colocou a proposta em votação, sendo aprovada. Esclareceu que a comissão vai 

trabalhar na verificação do planejamento, sobre o que está previsto de oferta, e será feita uma reunião 

preliminar entre a ProGrad e os coordenadores.  

Renata Coelho apresentou o cronograma da matrícula para o segundo quadrimestre letivo de 2013, 

informando as datas de alocação dos laboratórios dos BI’s e dos cursos específicos e das salas de aula. 

Camilo Misura fez algumas considerações sobre os laboratórios: 

1) Disciplinas que utilizam o software SPSS: Há 30 a 40 licenças do software. As turmas não podem ser 

alocadas simultaneamente. O curso de Bacharelado em Ciências Econômicas demanda muitas 

disciplinas com esse software, por isso é preciso um bom planejamento. Não percebe nenhuma 

preocupação em se comprar mais licenças, o que é crítico na universidade.   



2) Há 150 licenças do software Solid Works 2008, que é o software utilizado para a disciplina 

Fundamentos de Desenho e Projeto. Esta disciplina não pode ser oferecida concomitantemente em 

Santo André e em São Bernardo, para não faltar licença de software.  

3) Kits didáticos para as disciplinas Circuitos Elétricos e Fotônica, Materiais e Suas Propriedades e 

Métodos Experimentais e Engenharia: É preciso tomar cuidado na alocação, pois há limitação desses 

materiais também.  

4) Estrutura do Bloco Sigma: Os laboratórios seco e úmido, LB 01 e LB 02, estão desativados e não há 

perspectiva de ativá-los por falta de material. Os cursos demandam estes laboratórios, mas existe uma 

lacuna de planejamento. Em geral o BC&T está bem guarnecido nesse ponto, mas as outras disciplinas 

não. O laboratório de informática LB 03 está em condição de receber aulas. O laboratório de informática 

LB 04 está em situação precária. Portanto, só existe um laboratório para oferecer disciplina no Sigma, o 

de informática.  

5) No Bloco Alfa são três laboratórios secos, três úmidos e três de informática. Com o devido 

planejamento é possível atender, atentando-se para o fato de que a maioria das disciplinas tem teoria e 

prática, ou seja, precisa-se combinar o espaço de laboratório com o espaço para aula teórica. 

Professora Fabiana Soares Santana propôs adiar de uma semana o início para alocação de disciplinas, 

readequando, se necessário, o restante do calendário. Professor Derval colocou a proposta em votação, 

sendo aprovada. 

Professor Daniel Miranda propôs que a comissão sugerida pelo professor Arilson fosse composta por 

sete pessoas: Pró-Reitor de Graduação, os três diretores dos centros e um representante discente de 

cada conselho (CG, ConsEPE e ConsUni). Professor Arilson propôs que a comissão fosse composta pelo 

Pró-Reitor de Graduação, os diretores dos centros, os coordenadores de curso de São Bernardo e dois 

representantes discentes de cada conselho. Professor Derval colocou as duas propostas em votação. Foi 

aprovada a proposta do professor Daniel Miranda. Pediu aos representantes da comissão formada e à 

Renata que a reunião de planejamento da alocação para 2013.2 fosse feita no início da semana 

seguinte, devido ao curto prazo para se resolver os pontos discutidos. 

 

Edna Maria de Oliveira Loureiro 
Assistente em Administração 


