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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da I sessão ordinária de 2014 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada no dia 06 de fevereiro, às 

14h23, na sala 312-1, 3º andar do Bloco A, em Santo 

André.  

 

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

 

Professor Derval apresentou a nova equipe que irá assumir a Pró-Reitoria de Graduação: 

professor José Fernando Queiruga Rey, Pró-Reitor; professora Vanessa Elias de Oliveira, Pró-

Reitora Adjunta, e professora Virgínia Cardia Cardoso, Coordenadora das Licenciaturas. 

Professor José Fernando solicitou que os itens do Expediente fossem transferidos para a próxima 

reunião, a ser presidida pelos novos dirigentes da Pró-Reitoria. Diante da concordância de todos, 

ficou estabelecido o início da discussão dos itens do Expediente nesta reunião, continuando na 

próxima. 

Informes da Presidência:  

1) Eleições dos representantes técnico-administrativos e discentes para a CG. Professor Derval 

passou a palavra ao professor Giorgio, o qual informou que as novas eleições serão no dia 25 de 

março e a apuração será no dia 27 de março. As inscrições serão efetuadas do dia 10 ao 17 de 

março. Pediu divulgação. 

2) Instituição de Grupo de Trabalho para elaborar novo modelo de edital para eleição de 

coordenação de curso. Professor Derval passou a palavra à professora Denise Consonni. Esta 

informou que a Prograd reuniu todos os editais já lançados até o momento e nomeou um grupo 

de trabalho para elaborar um modelo único de edital. 

3) Programa de Apoio Pedagógico aos Docentes – APD. Professor Derval passou a palavra à 

servidora Virgínia de Sousa Slivar, que apresentou a proposta do programa, comentou as ações a 

serem realizadas e listou suas etapas. 

4) Processo de avaliação de disciplinas e cursos. Professor Derval comentou que a Prograd e as 

coordenações de cursos fazem a gestão de demandas sobre desempenho, problemas em 

disciplinas, num sistema corretivo. O processo de avaliação de disciplinas deve ser institucional, 

e os coordenadores recebem, após a aplicação do questionário de avaliação pela internet, os 

relatórios de avaliação. Cada coordenador faz o acompanhamento das disciplinas de seu curso. 

Pediu aos coordenadores para solicitarem aos alunos que respondessem à avaliação. Solicitou 

aos representantes discentes a divulgação aos alunos.  

5) Solicitação do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural. Professor Derval 

informou que a Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo solicitou um representante da 



 

 

 

Universidade para participar do referido Conselho. A Pró-Reitoria de Graduação aguardará que 

os cursos indiquem um representante formal da Universidade para esse Conselho.  

6) Novo projeto do PIBID 2014. Professor Derval passou a palavra à professora Mirian Pacheco 

Silva Albrecht a qual informou que sairá da Coordenação Institucional do PIBID, e que a 

professora Meiri Aparecida Gurgel de Campos Miranda assumirá o cargo. Professora Márcia 

Helena Alvim será a coordenadora de gestão. Professora Miriam continuará no projeto como 

Coordenadora de Ciências Biológicas. Relatou os resultados do Programa após o período de 

quatro anos sob sua coordenação. Professora Márcia relatou os tópicos do novo projeto a ser 

iniciado.  

Informes dos membros: 

Os professores Giorgio Romano Schutte e Jabra Haber agradeceram aos professores Derval e 

Denise pelo apoio dado aos cursos de Bacharelado em Relações Internacionais e Engenharia de 

Gestão, respectivamente. Professor Jabra informou ter analisado, a pedido, o edital de monitoria 

e percebeu que o número de vagas de monitores para os cursos específicos caiu 

consideravelmente. Considerou alto o número de vagas de monitores para as disciplinas 

obrigatórias das engenharias. Professor Wesley Góis explicou como foi feita a elaboração do 

edital, no tocante à quantificação de vagas para cada curso. Informou que a coordenação do 

BC&T cientificou os coordenadores de disciplinas dos eixos da Representação e Simulação, 

Informação e Energia sobre a importância da participação destes no processo de seleção de 

monitores. A equipe da DPAG – Prograd dará suporte para adequação do número de monitores. 

Ordem do Dia:  

1) Ata nº 009/2013 da IX sessão extraordinária, de 13 e 21 de novembro de 2013. Documento 

aprovado com quatro abstenções, sem alterações.  

2) Ata nº 011/2013 da XI sessão ordinária, de 05 de dezembro de 2013. Documento aprovado 

com três abstenções, sem alterações.  

3) Ata nº 001/2014 da I sessão ordinária, de 27 de janeiro de 2014. Documento aprovado com 

uma abstenção, sem alterações. 

4) Resolução que regulamenta o Programa de Ensino e Aprendizagem Tutorial – PEAT. 

Professora Paula Homem de Mello apresentou seu relato, com sugestões de alteração da redação 

e reorganização dos artigos. Após comentários e outras sugestões por parte dos representantes da 

DEAT – Prograd e conselheiros, professor Derval colocou o documento em votação, sendo 

aprovado por unanimidade. Esclareceu que este é um documento da CG e, portanto, está 

aprovado, sem a necessidade de ser analisado pelo ConsEPE.  

Expediente:  

1) Homologação da Portaria que regulamenta o acesso aos laboratórios didáticos de graduação 

da UFABC. Luciana Martiliano Milena, Coordenadora dos Laboratórios Didáticos Úmidos, 

apresentou a portaria. Após comentários e sugestões, professor Derval anunciou que a portaria 

retornará ao Expediente da próxima sessão. 

2) Resolução que aplica normas de convalidação de disciplinas aos Projetos Pedagógicos de 

2012 do Bacharelado em Matemática e de 2013 das Engenharias. Maria Cristina Zomignan, 

Chefe do Setor da Secretaria Acadêmica da Prograd, apresentou a minuta e as justificativas para 

a resolução. Devido à falta de quórum, o assunto não foi discutido. Professor Derval anunciou 

que a proposta retornaria ao Expediente da próxima sessão.   



 

 

 

Professora Denise agradeceu a toda a equipe da Prograd pelo apoio ao longo desses quatro anos, 

sendo ovacionada pelos membros da CG. Professor Derval também fez seu agradecimento, 

dizendo que todos os servidores são extremamente engajados com a educação, desejando sucesso 

aos novos dirigentes e colocando-se à disposição, sendo também ovacionado. 

 

Edna Maria de Oliveira Loureiro 

Assistente em Administração 

 


