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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da III sessão ordinária de 2014 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada no dia 03 de abril, às 14h17, na 

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

 

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

 

Informes da Presidência:  

1) Novos representantes dos Técnicos Administrativos e dos Discentes na CG. Informou sobre a 

eleição havida no dia 25 de março de 2014 e deu as boas vindas aos novos eleitos: Gabriela 

Andrade da Silva/Clarissa De Franco e Paula Rondinelli/Claudia de Oliveira Silva 

(representantes dos técnicos administrativos); Jordana Cristina Borges/Arruda Carnicelli Jorge 

Costa Silva Filho e Karimi Caroline Gorri Taha/Karina Vieira dos Santos (representantes dos 

discentes).  

2) Emissão de documentos acadêmicos em inglês. O servidor Leandro Sumida Garcia informou 

que se iniciaram testes para emissão de documentos, preparação de matrículas e históricos 

escolares em inglês. Apresentou a relação de disciplinas traduzidas. Inicialmente será utilizada 

somente a língua inglesa. Professor José Fernando solicitou que sugestões fossem enviadas 

diretamente ao Leandro.  

3) Relatório de planejamento de oferta de disciplinas e execução. Professor José Fernando 

apresentou o planejamento anual de disciplinas, informando que desde 2011 estão sendo 

planejadas as ofertas de disciplinas, executadas sempre no ano posterior. A média refere-se à 

graduação. 

4) Participação da UFABC no ENADE 2014 e Seminários ENADE. O servidor Fernando 

Protetti apresentou um quadro geral, explicando o que é o ENADE e seus procedimentos. Seu 

nome foi indicado para participar dos Seminários, que têm por objetivo dar uma ideia geral do 

que acontecerá este ano em relação ao ENADE. Posteriormente, Fernando se reunirá com os 

coordenadores envolvidos para explicação do processo.  

5) Avaliação in loco do processo de recredenciamento da UFABC, dias 05 a 07 de maio de 2014. 

O servidor Leonel Sampaio comunicou que, em 2013, a UFABC recebera um comunicado para 

abrir um processo de recredenciamento pelo MEC, e recentemente houve a confirmação da 

avaliação in loco. Explicou que o MEC agendou uma reunião com os docentes da Universidade 

para o dia 05 de maio, às catorze horas, e seria importante a presença dos coordenadores de 

curso, dos representantes do ConsEPE, do ConsUni e dos docentes envolvidos. Mencionou 

também a reunião com os discentes, para a qual a Propladi enviará convite à Atlética, ao DCE e 

aos representantes discentes do ConsEPE e ConsUni.  

6) Filmagem. Professor José Fernando informou que a filmagem das sessões da CG encontra-se 

temporariamente suspensa, devido ao reduzido número de acessos. 



 

 

Informes dos membros: 

1) Professor Luiz Martins perguntou sobre a transferência das engenharias para o Câmpus São 

Bernardo. Fernando Protetti respondeu que ainda estão aguardando posição do MEC.  

2A) Professor Wesley Góis deu as boas vindas aos novos membros da Comissão de Graduação. 

Com referência à alocação de 2014.2 das disciplinas obrigatórias do BC&T, comunicou que o 

planejado está bem próximo do executado, seguindo os estudos apresentados pelo professor José 

Fernando. Destacou que ainda faltam professores para algumas disciplinas (Projeto Dirigido – 3 

turmas, Base Experimental das Ciências Naturais – 11 turmas e Ciência, Tecnologia e Sociedade 

– 2 turmas). Solicitou à CG a publicitação dos nomes dos professores da graduação e sua carga 

didática em relação às disciplinas ministradas, para se visualizar a alocação exata dos docentes. 

Informou também que o Bacharelado em Ciência e Tecnologia realizou seis encontros temáticos 

em que foi discutida, relacionada aos eixos do BC&T, a proposta de revisão do projeto 

pedagógico do curso. Lembrou que o calendário acadêmico fora unificado, sendo as aulas 

suspensas nos Câmpus Santo André e São Bernardo do Campo, no feriado municipal do dia 8 de 

abril, em Santo André. No entanto, alunos de São Bernardo informaram haver professores que 

ministrarão aulas normalmente. A Pró-Reitoria de Graduação enviará comunicado aos docentes, 

notificando a suspensão das aulas em São Bernardo do Campo em tal data. As demais atividades 

terão expediente normal neste câmpus.  

3) Professor Jabra Haber propôs o adiamento da reunião extraordinária da CG do dia 17 de abril, 

por ser véspera de feriado e haver o risco de falta de quórum. Professor José Fernando informou 

que a reunião seria mantida devido ao calendário anual de reuniões.  

4) Professor Giorgio Romano Schutte, relator do item 4 da ordem do dia, solicitou a passagem 

deste item para o item 2 da ordem do dia. Proposta secundada e aprovada por unanimidade. 

 

Ordem do Dia:  

1) Ata nº 002/2014, da II sessão ordinária, de 13 de março de 2014. Documento aprovado com 

duas abstenções, sem alterações. 

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

do Bacharelado em Políticas Públicas. Professor Giorgio apresentou seu relato, concluindo que a 

proposta está de acordo com as normas das resoluções ConsUni nº 47, ConsEPE nº 74 e CG nº 2. 

Recomendou sua homologação. Sem comentários, professor José Fernando colocou o 

documento em votação, sendo aprovado por unanimidade. 

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

da UFABC. Professor Wesley apresentou seu relato, concluindo que o texto atual da proposta 

contempla todas as recomendações/observações pontuadas pelos membros da CG, 

recomendando alterar a data de nomeação do Pró-reitor de Graduação. Manifestou-se favorável à 

aprovação do documento. Após comentários, professor José Fernando sugeriu colocar um 

complemento na redação: “Havendo disponibilidade do laboratório didático e da equipe técnica, 

atividades que não requeiram preparação poderão ser atendidas”. Colocou o documento com o 

acréscimo em votação, sendo aprovado por unanimidade. 

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

2012 do Bacharelado em Matemática e de 2013 das Engenharias. Professor Luciano Cruz 

apresentou seu relato, dizendo que esta nova resolução trata da reafirmação de parte da resolução 

CONSEPE 157, que regulamenta o processo de convalidação entre disciplinas internas nos 



 

 

cursos de graduação da UFABC.  As novas regras de convalidação de disciplinas valerão para 

todos os cursos de graduação, em ambos os sentidos: da nova para a antiga versão da disciplina e 

vice-versa para que nenhum aluno seja prejudicado nos casos de decisões sobre convalidações 

anteriores à ConsEPE 157. A presente resolução tem como principal objetivo sanar possíveis 

conflitos entre as propostas de convalidação dos projetos pedagógicos citados. Concluiu que 

deve ficar claro aos discentes que as reivindicações devem estar pautadas por justificativas 

técnicas também baseadas nos atributos das disciplinas e devidamente documentadas. Sem 

comentários ou sugestões, professor José Fernando colocou o documento em votação, sendo 

aprovado com uma abstenção.  

 

Expediente:  

1) 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 explicou que a Resolução ConsEPE nº 166 normatiza o 

desligamento dos alunos por decurso dos prazos máximos para progressão e integralização nos 

cursos de graduação. É preciso nomear a comissão mista para julgar os recursos, conforme 

prescreve essa norma. Após manifestações, foram nomeados os seguintes membros da CG para 

comporem a comissão: Clarissa De Franco, representante TA, Karina Vieira dos Santos, 

representante discente e Luciano Cruz, representante docente.  

2) Proposta de Resolução que regulamenta a aplicação de avaliação substitutiva nos cursos de 

Graduação da UFABC e Proposta de Resolução que regulamenta a aplicação de Exame de 

Recuperação (ER) nos cursos de Graduação da UFABC. O servidor Paulo Reis fez um breve 

histórico e apresentou seu relato. Em seguida, leu e explicou as duas propostas de resolução. 

Após comentários e sugestões, professor José Fernando pediu que as sugestões fossem 

encaminhadas previamente por escrito, para serem incorporadas nas propostas de resolução, 

tornando a discussão na próxima reunião da CG mais objetiva. Manteve-se o item no expediente, 

inclusas as sugestões havidas nesta sessão e a serem enviadas pelos membros. 

 

Edna Maria de Oliveira Loureiro 

Assistente em Administração 

 


