
SINOPSE 

Comissão de Graduação (CG) – UFABC 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da VI Sessão 

Extraordinária da Comissão de Graduação (CG), realizada no dia 24 de junho de 2013, às 

14h15, na sala 312-1 - Torre 1, Bloco A da Universidade Federal do ABC (UFABC). 

Pauta única 

Matrículas para o segundo quadrimestre letivo (2013.2) 

Maria Cristina Zomignan fez a apresentação das disciplinas, começando pelas turmas com 

baixa demanda, em ordem alfabética. 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, 

aumentar o número de vagas ou abrir nova(s) turma(s) da disciplina.  

Foram então apresentados os abaixo-assinados dos alunos, com solicitações de abertura de 

novas turmas.  

Após as manifestações, professor Daniel Pansarelli sugeriu que, de acordo com a Resolução 

ConsEP nº 100, seria adequado considerar apenas os abaixo-assinados a partir de trinta 

assinaturas, sendo que aqueles com menos de trinta assinaturas entrariam no critério de se 

avaliar com mais cuidado caso a caso. Maria Cristina esclareceu que não há como antecipar a 

informação sobre os abaixo-assinados, porque os alunos começam a fazê-lo quando se encerra 

a matrícula.  

Professor Daniel Miranda Machado opinou que grande parte dos abaixo-assinados é por 

disciplinas do BC&T. Os que estão fora dos períodos ideais de oferecimento não deverão ser 

aceitos. Dentro dos cursos específicos são poucos os casos que têm de ser verificados caso a 

caso.  

Professor Ronei Miotto argumentou que se o abaixo-assinado reflete uma demanda real e há 

condições de atendê-lo, não há por que negar. Mas para garantir que o aluno vá se matricular, 

é preciso criar uma normativa.  

Professor Daniel Pansarelli sugeriu que a presidência da CG coordenasse a elaboração de uma 

minuta de resolução sobre este tema, para que entrasse em pauta numa reunião ordinária da 

CG.  

Tendo sido esgotado o tema de pauta, professora Denise Consonni informou que a planilha 

final seria enviada a todos para conferência e aos diretores dos Centros para ser efetuada a 

alocação dos docentes.  
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