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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da V sessão ordinária de 2014 da Comissão de 

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

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

 

Sessão presidida pela professora Vanessa Elias de Oliveira, Pró-Reitora Adjunta de Graduação.  

 

Informes da Presidência:  

1) Alteração dos projetos pedagógicos. Repassou a informação do professor Wesley Góis de não 

poder enviar a revisão até o prazo estipulado, pois deverá concluir o processo até o final de julho. 

Em consulta ao Procurador, este informou que deveria ser solicitado ao ConsEPE uma 

prorrogação do prazo estipulado na Resolução ConsEPE nº 140. Propôs que o BC&T enviasse o 

projeto até o final de julho ou início de agosto, para que a discussão na CG ocorra entre agosto e 

setembro. 

2) Informou ter incluído no Expediente uma proposta de resolução que institui o Núcleo Docente 

Estruturante (NDE). Trata-se de um tema importante, em função das visitas que a UFABC irá 

receber nos meses de agosto e setembro, referentes aos processos de reconhecimento de cursos. 

 

Informes dos membros: 

1) Professor Arilson Favareto solicitou à Prograd atenção para que o texto da solicitação ao 

ConsEPE não impeça que a aprovação do BC&H, a ser realizada após a do BC&T, ocorra ainda 

este ano, de modo a valer para o próximo.  

2) Professor Wesley esclareceu que em julho do ano passado existia um projeto estratégico 

definido pela gestão anterior da Prograd, que incumbia à gestão anterior do BC&T a finalização 

da revisão naquela gestão. O então coordenador do BC&T, professor José Fernando Queiruga 

Rey, passou ao novo coordenador a revisão não concluída, e este decidiu não atender ao projeto 

estratégico da gestão anterior, por entender que seria necessário mobilizar a comunidade, fazer 

diversas discussões e a revisão de forma mais consolidada. Informou sobre o processo de 

matrícula nas disciplinas obrigatórias do BC&T, que envolve um processo maior de negociação 

com as direções de centros e coordenações de cursos.  

3) Gabriela Andrade informou sobre sua saída da CG e da UFABC, por ter sido aprovada em 

concurso para docente na Universidade Federal do Sul da Bahia. A servidora Clarissa Franco 

assumirá o cargo de representante técnico-administrativa como titular. 

4) Professor Luciano Cruz apresentou os pareceres da Comissão de Análise de Recurso de 

Desligamento dos alunos José Antonio Rosa, Josiane Manteiga de Oliveira, Josir Ribeiro Jaques 

e Willian André Nomura. A Comissão indeferiu o recurso do aluno Josir Ribeiro Jaques e 



 

 

deferiu os demais. Professora Vanessa informou que a decisão será publicada no Boletim de 

Serviços, conforme estabelece a resolução ConsEPE nº 166. 

5) Professor Annibal Hetem solicitou a passagem do item 4 do Expediente - Proposta de criação 

de disciplina livre do curso de Engenharia Aeroespacial - para a Ordem do Dia, por ser uma 

disciplina que está sendo solicitada há muito tempo pelos alunos, para ser oferecida no próximo 

quadrimestre. A solicitação foi aprovada por unanimidade. 

 

Ordem do Dia:  

1) Ata nº 003/2014, da III sessão extraordinária, de 08 de maio de 2014. Documento aprovado 

com duas abstenções, sem alterações.  

2) Ata nº 004/2014, da IV sessão extraordinária, de15 de maio de 2014. Documento foi aprovado 

com duas abstenções, sem alterações.   

3) Ata nº 004/2014, da IV sessão ordinária, de 15 de maio de 2014. Documento foi aprovado 

com duas abstenções, sem alterações.   

4) Calendário Acadêmico 2015. Professora Paula Tiba apresentou seu parecer, manifestando-se 

favorável ao calendário, propondo uma alteração na primeira semana de aula do segundo 

quadrimestre. Após comentários e sugestões, a proposta foi submetida à votação, sendo aprovada 

com dezessete votos favoráveis e cinco abstenções.  

5) Proposta de Resolução que regulamenta a aplicação de avaliações substitutivas nos cursos de 

Graduação da UFABC. Professora Vanessa lembrou ter sido elaborado um novo texto, com base 

nas sugestões feitas nas duas últimas reuniões da CG. Professora Gabriela Spanghero Lotta 

apresentou seu parecer, manifestando-se favorável à proposta, por entender que esta favorece 

tanto a discentes como a docentes. Após comentários e sugestões, a proposta foi submetida à 

votação com algumas alterações, sendo aprovada com vinte votos favoráveis, um contrário e 

duas abstenções.  

6) Proposta de Resolução que regulamenta a aplicação de Exame de Recuperação (ER) nos 

cursos de Graduação da UFABC. Professora Gabriela apresentou seu parecer, manifestando-se 

favorável à proposta, por entender que esta favorece tanto a discentes como a docentes. Após 

comentários e sugestões, a proposta foi submetida à votação com algumas alterações, sendo 

aprovada com catorze votos favoráveis, dois contrários e quatro abstenções.  

7) Proposta de criação de disciplina livre do curso de Engenharia Aeroespacial. Professor 

Annibal explicou tratar-se de uma disciplina em caráter experimental que, no futuro, poderá ser 

obrigatória. O nome da disciplina é “Projeto de Aeronaves I”. Apresentou as recomendações, 

objetivo, ementa e bibliografia da disciplina. Sem comentários, a proposta foi submetida à 

votação, sendo aprovada com uma abstenção.  

 

Expediente:  

1) Proposta de Resolução que institui o Núcleo Docente Estruturante (NDE) no âmbito dos 

Cursos de Graduação da UFABC e estabelece suas normas de funcionamento. Professora 

Vanessa concedeu a palavra à servidora Eliane Nascimento, a qual esclareceu que a proposta é 

uma modificação do que já está regulamentado. O objetivo da proposta é alinhar a instituição às 

diretrizes da CONAES, comissão assessora do MEC, e, ao mesmo tempo, deixar certo grau de 

autonomia para as coordenações tratarem o NDE, de acordo com a especificidade dos seus 



 

 

cursos. Após comentários e sugestões, a proposta foi promovida à ordem do dia. Passou-se à 

votação, sendo aprovada por unanimidade. 

2) Proposta de Resolução que estabelece a possibilidade de harmonização entre as atividades 

acadêmicas e as atividades desportivas desenvolvidas pelos alunos que são atletas de alto 

rendimento. Professora Vanessa passou a palavra à proponente Renata Coelho. Esta explicou 

haver alguns casos de atletas de alto rendimento na UFABC, representando o Brasil 

internacionalmente. O objetivo é harmonizar as atividades acadêmicas e esportivas desses 

alunos. Apresentou a definição de atleta de alto rendimento, de acordo com a Lei nº 9615/1998 

(Lei Pelé), e o que se assegura ao aluno nesta condição. Após comentários e sugestões, a 

proposta foi promovida à ordem do dia. Passou-se à votação, sendo aprovada por unanimidade.  

3) Proposta de Resolução que estabelece as condições para solicitação de participação em 

colação de grau solene, solicitação de colação de grau antecipada e emissão de diplomas. Devido 

à falta de quórum, o item foi transferido para a próxima sessão ordinária da CG. 

 

 

Edna Maria de Oliveira Loureiro 

Assistente em Administração 


