
SINOPSE 

Comissão de Graduação (CG) – UFABC 

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

Comissão de Graduação (CG), realizada no dia 23 de maio de 2013, às 14h28, na sala 312-2 - Torre 2, 

Bloco A da Universidade Federal do ABC (UFABC). 

Pauta única 

Discussões sobre sistema e critérios de avaliação do aproveitamento acadêmico dos alunos em 

disciplinas  

Renata Coelho abordou conceitos, revisão de conceitos, panorama do desempenho acadêmico dos 

alunos do BC&T e do BC&H em 2012, conclusão dos bacharelados interdisciplinares, coeficientes (CR, CA 

e CP) e avaliação das disciplinas unificadas de 2012.  

Professor Daniel Miranda Machado falou sobre os problemas no sistema de avaliação. Apresentou uma 

proposta de mudanças mínimas dos conceitos, com a adição de mais um conceito para aumentar um 

pouco a graduação, que seria um modo de reescrever o “D”, por ser um conceito problemático. 

Levantou também a questão de que uma universidade séria precisa ter prova substitutiva. 

Professor Eduardo Peres Novais de Sá apresentou dados da disciplina Fenômenos Eletromagnéticos. A 

disciplina adotou o sistema unificado em ambas as ofertas de 2012. Opinou que não existe ainda uma 

maneira clara e otimizada de ver qual a melhor maneira de se tratar uma turma de 1.500 alunos. Do 

ponto de vista institucional, é fundamental para a universidade criar um sistema transparente. 

Gabriela Andrade da Silva solicitou que em outra oportunidade fosse chamado um pedagogo para falar 

na CG, pois a opinião deste sobre o sistema de avaliação seria muito importante. 

Professor Everaldo Carlos Venâncio sugeriu que se planeje um evento com os alunos que retornaram do 

“Ciência sem Fronteiras”, para que relatem como se sentiram na forma como foram avaliados nas 

disciplinas dos países onde estiveram.  

Professor Luciano Soares da Cruz considerou urgente uma revisão do projeto pedagógico. Sugeriu um 

número menor de disciplinas obrigatórias, com conteúdos mais específicos, indicando que 

determinadas disciplinas são obrigatórias para determinados cursos.  

Professor Luis Fernando B. Martin sugeriu que se faça uma avaliação, ou que se peça um trabalho, uma 

dissertação ou um pequeno ensaio para os alunos depois da última semana de aula, para se ter uma 

ideia da evolução do estudante.  

Professor Derval dos Santos Rosa informou que será traçado um encaminhamento em relação aos dois 

principais pontos levantados: avaliação institucional e avaliação de aprendizagem. Anunciou que será 

dada continuidade ao assunto oportunamente. 
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