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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da XI sessão ordinária de 2013 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada no dia 05 de dezembro, às 

14h26, 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 informou sobre o pedido para apresentação na CG do grupo de trabalho 

instituído pela Reitoria para conduzir estudos iniciais acerca da possibilidade de expansão da 

atuação da UFABC para as áreas de Ciências da Vida e da Saúde. Professor Gustavo Dalpian 

informou que o grupo foi criado em virtude de o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

prever que nos próximos dez anos a UFABC expanda sua área de atuação. O objetivo do grupo é 

elaborar um relatório, a ser enviado ao Reitor.  

2) Convidou a servidora Renata Coelho para falar sobre o relatório do GT atribuições das 

coordenações de cursos. Esta explicou que, nas reuniões, os coordenadores de curso e TAs 

levavam demandas dos coordenadores alocados em seus centros, em relação a como gerenciar, 

de forma acadêmica e administrativa, os cursos de graduação, sendo que o Relatório apresenta os 

resultados e propostas das discussões do GT. 

3) Professor Derval convidou o professor Vinicius Cifú Lopes para apresentar o Programa de 

Educação Tutorial - PET/UFABC. Este informou que o PET é um programa do MEC, de viés 

tutorial, com professor e alunos tutores. O propósito é dar aos alunos tutorados maior vivência 

dentro da universidade. O programa é interdisciplinar e possui uma característica de excelência. 

Envolve ações de ensino, pesquisa e extensão. Para se manter no programa, o aluno não pode ter 

duas ou mais reprovações desde a entrada no mesmo. 

4) Professora Denise Consonni solicitou a promoção dos itens 1 e 2 do Expediente, 

“Planejamento de Ofertas de Disciplinas para 2014” e “Calendários 2014 das sessões ordinárias 

e extraordinárias da Comissão de Graduação”, respectivamente, para a Ordem do Dia. Propostas 

aprovadas por unanimidade. 

 

Ordem do Dia:  

1) Ata nº 10/2013 da X sessão ordinária, de 07 de novembro de 2013. Documento aprovado com 

quatro abstenções, sem alterações. 

2) Planejamento de Ofertas de Disciplinas para 2014 (Resolução ConsEPE nº 100). A servidora 

Maria Cristina Zomignan  apresentou o planejamento,  informando que é feita a compilação de  

 



 

 

 

todos  os  planejamentos  dos cursos e a divisão dos créditos de forma equânime entre todos os 

docentes, considerando as reduções autorizadas de carga didática. Após comentários, professor 

Derval colocou o item em votação, sendo aprovado com duas abstenções. 

3) Calendários 2014 das sessões ordinárias e extraordinárias da Comissão de Graduação (Anexos 

2A e 2B). Marcelo Sartori Ferreira apresentou os calendários, lembrando que foram baseados no 

calendário acadêmico, sendo que apenas a sessão ordinária do mês de junho ocorrerá fora desse 

calendário, por ser no período do recesso. Após comentários e sugestões, professor Derval 

colocou os calendários em votação, com a supressão das sessões ordinárias do mês de junho e da 

continuação da sessão ordinária de fevereiro, sendo aprovados por unanimidade. 

 

Expediente:  

1) Resolução que regulamenta o Programa de Ensino e Aprendizagem Tutorial. Professor 

Vinicius informou que a regulamentação refere-se à Resolução ConsEPE nº 163, que institui o 

PEAT e transfere para a CG as prerrogativas de regulamentação do programa. Destacou o artigo 

2º: prevê a inscrição anual ou reconhece a inscrição através de “ficha de aceite”; o artigo 3º: dá 

autonomia para o tutor, prevê a entrega do relatório de tutoria e seu fluxo; o artigo 4º:  propõe 

que o coordenador do PEAT seja nomeado dentre os servidores especializados da ProGrad. 

Propõe-se que a CG nomeie a comissão PEAT para tratar da execução do programa em termos 

acadêmicos e uma coordenação executiva, para se reunir com a comissão. Após comentários e 

sugestões, professor Derval informou que o item retornará na Ordem do Dia da próxima sessão 

ordinária. 
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