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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da X sessão ordinária de 2013 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada no dia 07 de novembro, às 

14h14, na sala 312-1, 3º andar do Bloco A, em Santo 

André.  

 

Sessão presidida pelo professor Derval dos Santos Rosa, pró-reitor de graduação.  

 

Informes da presidência: 

1) Professor Derval anunciou a necessidade de escolha dos novos representantes das 

coordenações dos cursos de graduação junto ao ConsEPE. Formou-se a chapa com o professor 

Jabra Haber como titular e o professor Harki Tanaka como suplente, sendo aprovada por 

unanimidade a escolha dos novos representantes. 

2) Apresentou o servidor Leonel de Miranda Sampaio, o qual informou ser procurador 

institucional da UFABC e interlocutor da universidade junto ao MEC. Trabalha com os 

processos de autorização e reconhecimento de cursos, questões relacionadas à mudança de 

endereço e tudo o que se relaciona à adequação à legislação. 

3) Informou que foram feitas algumas correções no projeto pedagógico do Bacharelado em 

Matemática, devido a equívocos em alguns códigos de disciplinas. Será mantido o documento já 

aprovado anteriormente na CG, feitas estas correções. 

4) Informou ter ficado estabelecido que os coordenadores levassem para a CG documentos que 

regulamentam o credenciamento e descredenciamento de docentes em seus cursos. A Resolução 

ConCECS nº 16, que regulamenta o credenciamento e o descredenciamento de professores no 

curso da Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica, foi publicada no Boletim de 

Serviço sem ter passado pela CG para homologação. Professor Roberto Jacobe Rodrigues 

informou ter ocorrido um equívoco de sua parte.  

5) Informou que a ProGrad convidou a servidora Rita de Cássia, responsável pela biblioteca, 

para que houvesse uma aproximação desta com as coordenações de cursos. Devido à 

impossibilidade de comparecimento da servidora, professor Derval pediu aos coordenadores que 

passarão pelo processo de reconhecimento dos cursos para estabelecerem esta interação e 

sinalizarem claramente as demandas para este processo. 

6) Informou que a SERES/MEC dá os encaminhamentos aos processos de regulação dos cursos 

de graduação. A ANDIFES enviou um ofício a todas as universidades para fazer um 

levantamento das dificuldades e problemas operacionais, para serem encaminhados à SERES. 

Fez-se um levantamento, juntamente com a PROPLADI, no qual foram sinalizadas as 

dificuldades.  

7) Informou que a UFABC enviou um ofício ao MEC, após uma reunião com o CECS e os 

coordenadores dos cursos envolvidos, sobre a transferência das Engenharias para São Bernardo



 

 

do Campo. 

8) Lembrou que os conselhos superiores solicitaram a alteração de alguns itens das resoluções 

ConsEPE nº 74 e ConsUni nº 47. Na CG Extraordinária de 13/11/2013, pretende-se finalizar as 

discussões sobre estas alterações.  

9) Lembrou que, após fechar o planejamento da oferta de disciplinas para 2014, a ProGrad 

encaminhará o total de créditos da graduação para a Reitoria. 

10) Propôs uma reunião extraordinária da Comissão de Graduação, para abrir espaço aos 

candidatos a reitor para falarem sobre suas propostas em relação aos cursos de graduação. 

Professor Marcelo Modesto propôs que se fizesse um convite para um debate ou sabatina. 

Professor Luiz de Siqueira sugeriu um debate, com igual tempo para ambos os candidatos, sendo 

acatadas as sugestões de ambos os professores. 

 

Informes dos membros: 

1) Professor Wesley Góis agradeceu aos coordenadores de curso que tiveram participação efetiva 

no planejamento do BC&T, ajudando na estruturação dos horários e definição do número de 

turmas. 

2) Professora Cristina Autuori Tomazeti solicitou a promoção do item 2 do Expediente para a 

Ordem do Dia. Solicitação aprovada por unanimidade.  

3) Professor Vinicius Cifú Lopes pediu aos coordenadores para reforçar com seus docentes o 

aviso sobre o encontro de tutores e demais docentes interessados no PEAT. Pediu também para 

submeter aos conselheiros o calendário de implementação do Curso de Inserção Universitária 

(CIU) para 2014. 

4) Professor Flamarion Caldeira Ramos solicitou a promoção do item 1 do Expediente para a 

Ordem do Dia. Solicitação aprovada por unanimidade. 

 

Ordem do Dia:  

1) Ata nº 07/2013 da VII sessão extraordinária, de 19 de setembro de 2013 . Documento 

aprovado com duas abstenções, sem alterações.  

2) Ata nº 08/2013 da VIII sessão extraordinária, de 30 de setembro de 2013. Documento 

aprovado com quatro abstenções, sem alterações.  

3) Ata nº 09/2013 da IX sessão ordinária, de 03 de outubro de 2013. Documento aprovado com 

uma abstenção, sem alterações. 

4) Proposta de criação de disciplinas (Categoria Livre Escolha) para o curso de Engenharia de 

Energia (anexos 2A a 2K). Professora Cristina informou que o curso de Engenharia de Energia 

propõe a abertura de algumas disciplinas na área de petróleo, sendo uma área importante para o 

curso. Estas passarão a ser, no futuro, disciplinas de opção limitada. Estão sendo criadas como 

livres a fim de agilizar o processo, e serem ofertadas em 2014. Após comentários, professor 

Derval colocou a proposta em votação, sendo aprovada por unanimidade. 

5) Alteração de bibliografia das disciplinas do projeto pedagógico do Bacharelado de Ciências e 

Humanidades (BC&H). Professor Flamarion lembrou que o BC&H está na iminência de receber 

a visita do MEC para o reconhecimento. O item inicial desta avaliação diz respeito à bibliografia 



 

 

original das disciplinas e sua disponibilidade na biblioteca e, de acordo com isto, foram feitas 

várias alterações nas bibliografias. Algumas referências foram retiradas da bibliografia e outras 

acrescentadas pelos coordenadores das disciplinas. Fez-se uma ampla avaliação do BC&H 

durante este ano, e os dados ainda estão sendo compilados. Haverá, após o processo de 

reconhecimento, uma ampla reformulação com relação a algumas disciplinas, ementas e 

bibliografias. Posteriormente será feita uma reformulação mais qualitativa. O pedido é apenas 

para que, no momento, sejam efetuadas estas alterações, para fins de reconhecimento do curso. 

Após comentários, professor Derval colocou a proposta em votação, sendo aprovada por 

unanimidade.  

 

Expediente:  

1) Resolução que regulamenta a aplicação de avaliações substitutivas nas disciplinas dos cursos 

de Graduação da UFABC. Paulo Luiz dos Reis, representante dos técnicos administrativos, 

apresentou os fundamentos legais que amparam o direito do aluno a um exame substitutivo, 

quando ele perde o primeiro por razões justificadas. Após comentários e sugestões, houve 

consenso em relação ao retorno desta proposta de resolução à CG, quando houver a proposta que 

trata do exame de recuperação, para serem discutidas em conjunto. 
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