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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da II sessão ordinária de 2014 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada no dia 13 de março, às 14h14, 

na sala 312-1, 3º andar do Bloco A, em Santo André.  

 

Sessão presidida pelo professor José Fernando Queiruga Rey, Pró-Reitor de Graduação pro 

tempore.  

Professor José Fernando apresentou a nova equipe da Pró-Reitoria de Graduação: professor José 

Fernando Queiruga Rey, Pró-Reitor de Graduação pro tempore, professora Vanessa Elias de 

Oliveira, Pró-Reitora de Graduação Adjunta e professora Virgínia Cardia Cardoso, 

Coordenadora Geral das Licenciaturas. 

Informes da Presidência:  

1) Eleição dos novos representantes TAs e discentes para a CG, dia 25 de março. Informou que o 

resultado será divulgado no dia 26 de março. A pedido do ex-representante discente, Jorge Costa 

Silva Filho, e por solicitação da professora Silvana Maria Zioni, cuja solicitação foi secundada, 

retiraram-se os itens 3A e 3B da pauta, em virtude da dificuldade em se discutir estes assuntos 

nesta sessão e realizar a votação na próxima, sem a representação TA e discente.  

2) Suspensão do Grupo de Trabalho, instituído pela portaria 002 de 20/01/2014, para elaborar 

novo modelo de edital para eleição de coordenação de curso. Comunicou que a suspensão, 

solicitada pelos integrantes do grupo, foi acatada pela Prograd.  

 

3) Emissão de documentos acadêmicos em inglês. Devido à ausência do relator Leandro Sumida 

Garcia, professor José Fernando apenas informou que o servidor havia enviado os formatos dos 

documentos.  

4) Apresentação do relatório do GT sobre Assuntos Acadêmicos. O servidor Paulo Luiz dos Reis 

informou que, dos quatro temas propostos - Aplicação de provas substitutivas, Aplicação de 

exames de recuperação, Sistema de avaliação por conceitos e Cancelamento de matrículas em 

disciplinas - somente foi possível tratar dos temas “avaliação substitutiva” e “exame de 

recuperação”. Apresentou o relatório. 

Informes dos membros: 

Professor Jabra informou que quando foi decidida a transferência dos cursos de Engenharia 

Espacial, Gestão e Biomédica para o câmpus São Bernardo, a decisão do ConsUni foi de 

encerrar a oferta destes cursos em Santo André. Durante todo o ano passado, houve várias 

reuniões para discutir os prós e contras desta decisão. Elaborou-se um documento, encaminhado 

ao MEC, a fim de solicitar a transferência. Professor José Fernando informou que o MEC 

solicitara os documentos oficiais de transferência (resolução ConsUni). Os documentos 



 

 

 

referentes à resposta foram enviados pela Prograd à Reitoria, para encaminhamento ao MEC, 

mas ainda não há uma posição oficial. 

Ordem do Dia:  

1) Ata nº 001/2014 da I sessão ordinária, de 06 de fevereiro de 2014. Documento aprovado por 

unanimidade, com uma correção.  

Expediente:  

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

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

efetuou a leitura da portaria, que foi posta em discussão. Camilo Misura, Coordenador dos 

Laboratórios Didáticos de Informática e de Ensino, pediu aos coordenadores de curso que 

procurem agendar monitoria, quando utilizarem laboratórios de informática fora do horário de 

aula. Ao coordenador da disciplina “Fundamentos de Desenho e Projeto”, solicitou, se possível, 

programar um monitor para os sábados, pois os alunos muitas vezes não conseguem realizar os 

trabalhos durante a semana. 

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 Zomignam, 

Coordenadora do Setor de Secretaria Acadêmica, apresentou a proposta. Não havendo discussão, 

professor José Fernando anunciou que a proposta será apresentada na ordem do dia da próxima 

sessão ordinária da CG.  

4) Homologação da minuta de resolução de credenciamento e descredenciamento de professores 

do Bacharelado em Políticas Públicas. Professor Marcos Vinicius Pó informou que o curso está 

em processo de regulamentação do credenciamento e descredenciamento de professores e foram 

estabelecidas regras para o credenciamento. Não havendo discussão, professor José Fernando 

anunciou que a proposta será apresentada na ordem do dia da próxima sessão ordinária da CG.  

5) Apresentação de 14 recursos dos alunos com matrícula bloqueada em 14/01/2014, a fim de 

que seja nomeada a comissão para analisar estes recursos, conforme previsto na resolução 

ConsEPE nº166. Maria Cristina apresentou os recursos. Informou sobre a necessidade de nomear 

uma comissão para dar continuidade ao recurso. Professor José Fernando explicou não ser 

possível a nomeação nesta CG, por não haver representação discente e de TA. Anunciou que 

esse assunto retornará na próxima reunião para a constituição da comissão. 
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