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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da VI sessão ordinária de 2014 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada no dia 07 de agosto, às 14h, 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) Apresentação referente aos recursos dos alunos desligados pela Portaria Prograd nº 027. Neli 

Oshiro informou ter sido publicada no quadrimestre passado, no Boletim de Serviço de 20 de 

maio, a relação dos alunos desligados, que incorreram nas resoluções ConsEPE nº 165 e 166. 

Houve um recurso de aluno que incorreu na resolução nº 165, e cinco de alunos que incorreram 

na resolução nº 166. O julgamento do recurso deve ser feito pela mesma comissão que fez a 

análise dos recursos anteriores. O prazo será de 90 dias.  

2) I Encontro com os docentes sobre educação especial e inclusiva. Foi aprovada a resolução 

ConsUni nº 121, que estabelece uma cota de vagas para alunos com deficiência. A Prograd está 

trabalhando num conjunto de documentos para subsidiar os professores na ação com os alunos 

com deficiência. A Proap também tem um conjunto de ações similares de atenção aos alunos. 

3) Comissão de Transgressões Disciplinares Discentes da Graduação. Sérgio Ballaminut, 

membro da Comissão de Transgressões, prestou esclarecimentos sobre a comissão, a qual é 

prevista no artigo 81 do Regimento Geral da UFABC. Foi criado o endereço eletrônico 

transgressoes.graduacao@ufabc.edu.br, para ser um canal de comunicação com a comunidade 

docente, discente e TA, que podem representar contra o aluno de graduação ou tirar dúvidas. 

Instituiu-se um grupo de trabalho para discutir a criação de um regimento para subsidiar o 

trabalho das comissões de transgressões da graduação, pós-graduação e extensão.  

4) Resolução de Estágios. Há uma resolução de estágio não obrigatório, constantemente 

questionada na justiça, dando ganho de causa aos alunos que questionam sua legitimidade. A 

resolução vincula desempenho acadêmico à possibilidade de realização de estágio não 

obrigatório. Foi nomeado um novo Comitê de Estágios para trabalhar no assunto e indicado o 

discente Gabriel Vinholi de Araújo para participar das discussões sobre esta resolução.  

5) Prorrogação do prazo dos projetos pedagógicos (Resolução ConsEPE nº 140). Foi solicitada 

ao ConsEPE a prorrogação de prazo para revisão dos projetos pedagógicos do BC&T e dos 

cursos pós-BC&T. Esta revisão valerá para os alunos ingressantes em 2016. Em caso de dúvida, 

os interessados deverão procurar a equipe de regulação da Prograd.  

6) Escolha do representante da CG no Comitê do Programa de Iniciação Científica - CPIC. 

Professor André Luis da Silva, atual representante da CG no CPIC, irá sair deste comitê e da 



 

 

UFABC. Será necessário escolher um novo representante da CG junto a este Comitê. Não 

havendo voluntários, o assunto ficou para ser definido posteriormente.  

7) Horário de término das reuniões da CG. Devido à falta de quórum após as 17 horas, e à 

necessidade de os professores que ministram aulas no câmpus São Bernardo do Campo saírem 

mais cedo, as sessões passarão a se encerrar neste horário.  

8) Recredenciamento da UFABC e credenciamento das Filosofias e do BC&H. A UFABC 

passou pelo recredenciamento nos últimos dias. A impressão dos avaliadores foi muito boa. A 

equipe de regulação e as coordenações de cursos têm enviado e-mails solicitando aos professores 

e alunos a participação em reuniões e atualização de seus dados.  

Informes dos membros: 

1) Professor Humberto de Paiva Junior solicitou promoção do item 2 do Expediente para a 

Ordem do Dia. Secundada a solicitação, passou-se à votação, sendo aprovada por unanimidade.  

2) Professor Wesley Góis pediu colaboração para acompanhar o roteiro de visita dos avaliadores. 

O BC&T irá ofertar 250 turmas no terceiro quadrimestre de 2014, num total aproximado de dois 

créditos por professor. 

Ordem do Dia:  

1) Ata nº 005/2014, da V sessão ordinária, de 03 de julho de 2014. Documento aprovado por 

unanimidade, com uma alteração.  

2) Homologação da resolução que regulamenta o credenciamento e o descredenciamento de 

professores no Curso de Engenharia Ambiental e Urbana. Professor Humberto informou tratar-se 

de uma resolução semelhante à maioria das resoluções de credenciamento e descredenciamento 

das engenharias do CECS. É aberta ao credenciamento de todos os docentes da UFABC, desde 

que atendam aos critérios estabelecidos. Apresentou os critérios. Não havendo discussão, o 

assunto foi aprovado com uma abstenção.   

Expediente:  

1) 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. Renata 

Coelho informou sobre a necessidade de normatização deste assunto, porque as demandas estão 

cada vez maiores. Apresentou a proposta. Após comentários, o assunto foi encaminhado para a 

Ordem do Dia da próxima sessão ordinária.  

2) Proposta de resolução que substitui a resolução CG nº 02/2012, que estabelece normas e 

procedimentos para credenciamento e descredenciamento dos docentes nos cursos de graduação 

da UFABC. Professor Annibal Hetem propôs duas modificações na resolução, devido à 

Resolução ConsUni nº 47 estabelecer que “Todo docente da UFABC deverá ser credenciado a 

pelo menos um bacharelado interdisciplinar e a pelo menos um curso de formação específica 

(...)”. A atual redação da Resolução CG nº 02, artigo 10, estabelece que os pedidos de 

descredenciamento sejam encaminhados à diretoria do Centro. O docente poderia se 

descredenciar do curso por vontade própria, de maneira unilateral, ferindo a Resolução ConsUni 

nº 47. Propôs inserir um parágrafo único nos artigos 10 e 11, para que o descredenciamento não 

seja unilateral. Após comentários e sugestões, o assunto foi encaminhado para a Ordem do Dia 

da próxima sessão ordinária.   

3) Edital de Ingresso aos BIs em 2015. Rail Ribeiro apresentou o edital, informando ser este 

basicamente igual ao de 2014. Todas as vagas são disponibilizadas pelo SiSU para ingresso nos 



 

 

BIs. O total de vagas é igual ao de 2014: 1960. Apresentou o edital. Após comentários e 

sugestões, o assunto foi encaminhado para a Ordem do Dia da próxima sessão ordinária.   

 

 

Edna Maria de Oliveira Loureiro 

Assistente em Administração 


