
SINOPSE 

Comissão de Graduação (CG) – UFABC 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da I sessão Ordinária da 

Comissão de Graduação (CG), realizada nos dias 07 e 14 de fevereiro de 2013, às 14h, na sala 

312-1 - Torre 1, Bloco A da Universidade Federal do ABC (UFABC). 

Informes da Presidência  

1) Professor Derval dos Santos Rosa informou sobre o andamento do processo de eleição dos 

representantes técnico-administrativos e de mais um representante discente desta Comissão;  

2) afirmou que o resultado do processo de matrículas dos ingressantes de 2013 foi muito 

satisfatório em relação ao preenchimento das vagas, de acordo com informações do sistema 

SiSU; 

 3) comunicou aos membros a aprovação da Resolução ConsEPE nº 145 ad referendum, que 

aprova a oferta do Curso de Inserção Universitária e a matrícula antecipada dos alunos 

ingressantes em 2013 em algumas disciplinas dos Bacharelados Interdisciplinares; 

4) lembrou que alguns assuntos foram abordados durante as sessões ordinárias da CG no ano 

passado, mas que, por falta de tempo, não puderam ser debatidos. Em vista disso, apresentou 

a proposição de um calendário de sessões extraordinárias para a Comissão de Graduação, o 

qual foi distribuído aos membros. Colocou a proposta em votação, sendo aprovada por 

unanimidade.   

Informes dos Membros 

1) Professor Eduardo Novais informou que estão sendo adotados alguns procedimentos para 

otimizar o trabalho pedagógico e proporcionar mais situações de aprendizagem aos alunos da 

disciplina Fenômenos Mecânicos, como ajustes nas grades de horários e implementos no 

ambiente virtual de aprendizagem, por meio da plataforma TIDIA. 

2) Professora Juliana Toneli informou sobre a realização da I Semana das Engenharias. O 

objetivo desse acontecimento é integrar os eventos de todos os cursos de engenharia num 

único evento anual. 

3) Professor Daniel Pansarelli informou que houve mudanças no processo de reconhecimento 

de cursos pelo INEP, que abrirá dois períodos anuais para se formalizar pedidos de 

reconhecimento de cursos. 

4) Professor Daniel Miranda lembrou que o Edital de Monitoria passou por mudanças, sendo 

alterado o processo de seleção de monitores. 

5) Professor Daniel Miranda informou que a disciplina Álgebra Linear não foi especificamente 

prevista no último Edital de Monitoria, fazendo com que esta disciplina ficasse sem monitores 

para este ano. Solicitou a abertura de um Edital com as vagas remanescentes, para que haja 

três ou quatro monitores para a disciplina no ano vigente. 



Ordem do Dia 

1) Ata nº 08/2012 da VIII sessão ordinária, de 13 de dezembro de 2012. Documento aprovado 

com cinco abstenções.  

2) Proposta de resolução que regulamenta as normas gerais para a realização do estágio 

curricular I, estágio curricular II e, estágio não curricular dos Cursos de Graduação em 

Engenharia da UFABC. Professor Hugo Suffredini apresentou seu relato, explicitando que suas 

sugestões são poucas, em vista da qualidade do documento e pelas amplas discussões a 

respeito, que embasaram sua produção. Citou as alterações sugeridas: “Alteração da 

numeração dos artigos (22~25); retirada do símbolo de numeral a partir do artigo 10°; 

alteração da data no final do texto (de 24.01.2012 para xxx de xxxxxx de 2013); no Art. 25: (...) 

e entra em vigor (...); adicionado o nome do prof. Waldman, no final do texto”. O relator foi 

favorável à aprovação do documento, condicionada às mudanças sugeridas. Sem 

manifestações contrárias, o documento foi colocado em votação com as alterações sugeridas, 

sendo aprovado por unanimidade.  

3) Proposta de resolução que define os coeficientes de desempenho utilizados nos cursos de 

graduação da UFABC. Professor Vitor Marchetti apresentou seu relato esclarecendo que: “Essa 

resolução tem como objetivo organizar os Coeficientes de Desempenho utilizados na 

Graduação em um único documento. Até esse momento, cada um deles está definido em 

normas distintas contribuindo para a dispersão dessas informações. Sugeriu que a tabela de 

conceitos apresentada no Art 1º §2º fosse transferida para um Anexo, pois esse ajuste poderia 

facilitar a fluidez das informações. Mostrou-se favorável à aprovação da Resolução. O 

documento foi colocado em votação com as alterações sugeridas, sendo aprovado com uma 

abstenção.  

4) Lista das disciplinas traduzidas para a língua inglesa para emissão de histórico traduzido. 

Professor José Blanes apresentou seu relato: “ 1) O documento enviado é referente à tradução 

para a língua inglesa de todas as disciplinas da graduação. Apresenta ele o código de todas 

elas, a sua denominação e a versão na referida língua, a cargo da Assessoria das Relações 

Internacionais da UFABC. 2) A criação do documento se justifica com base na necessidade 

muito frequente de professores e alunos apresentarem documentos para outras instituições do 

estrangeiro contendo históricos que exigem a tradução das disciplinas. Informou que esse 

documento já foi objeto de revisão pelas coordenações de alguns cursos. Sugeriu, a fim de 

garantir fidelidade, que a tradução fosse revisada por todos os professores responsáveis pelos 

cursos oferecidos na universidade e que se manifestassem por escrito, encaminhando a 

correção à ARI. Com esta condição, o relator foi favorável à aprovação da tradução para a 

língua inglesa das disciplinas de graduação, a fim de constar no site da UFABC. Sem 

manifestações contrárias, o documento foi colocado em votação com as alterações sugeridas 

pelo professor Blanes, sendo inclusas posteriormente as traduções necessárias das disciplinas 

do Bacharelado em Filosofia e com futuras correções a serem enviadas pelos coordenadores 

de curso, sendo aprovado por unanimidade. 

 

 



Expediente 

1) Planejamento de oferta de disciplinas de graduação em 2013 (Resolução 100). Professor 

Derval salientou a importância deste item. A intenção deste documento é realizar um 

planejamento anual, aprová-lo e divulgá-lo a toda a comunidade acadêmica, o que minimizaria 

bastante a variação das disciplinas a serem ofertadas. Renata Coelho fez a exposição das 

tabelas da proposta de planejamento de oferta, em que se apresentavam estatísticas sobre 

disciplinas oferecidas neste ano, créditos divididos por disciplina e turma nos três 

quadrimestres, redução de créditos pela junção de turmas de teoria, média de créditos por 

docente, meta de créditos dos três Centros, entre outras. Professor Derval esclareceu que este 

planejamento anual inicial é feito com base na Resolução ConsEP nº 100, a qual regula em seu 

Art 2º, § 1º: “O número total de créditos previstos para oferecimento em um ano deverá ser 

baseado em um planejamento de oferta de disciplinas encaminhado, até o final do segundo 

quadrimestre, pela CG, CPG e CEU à Reitoria da UFABC, englobando as disciplinas dos cursos de 

graduação, pós-graduação e extensão aprovadas pelo ConsEPE”. Após sugestões e 

esclarecimentos, o item foi encaminhado para a Ordem do Dia da próxima sessão ordinária.  

Continuação da sessão – 14 de fevereiro de 2013 

Expediente 

2) Proposta de resolução que regulamenta o processo de convalidação de disciplinas nos 

cursos de graduação da UFABC. Professora Denise Consonni lembrou que esta resolução foi 

solicitada pela Comissão devido à Resolução ConsEPE nº 139, que dá o fluxo de criação, 

alteração e extinção de disciplinas. Dada a complexidade do assunto, resolveu-se fazer uma 

resolução em separado sobre convalidação, compatível com o sistema de gestão acadêmica da 

UFABC, desenvolvido pelo NTI. Posteriormente, as convalidações serão analisadas caso a caso 

em cada projeto pedagógico. Eneyas Dutra Barbosa fez a apresentação da proposta, em vista 

do atual contexto das matrizes curriculares da Universidade, explicando a resolução em 

seguida. Após comentários, sugestões e esclarecimentos, o item foi encaminhado para a 

Ordem do Dia da próxima sessão ordinária. 

3) Proposta de resolução que define as atribuições dos Coordenadores de Disciplinas nos 

cursos de graduação da UFABC. Devido à ausência por férias da servidora Maria Isabel 

Mesquita Vendramini Delcolli, que havia preparado a apresentação, a Professora Denise 

passou este item para o Expediente da próxima sessão ordinária e sugeriu aos membros que 

avaliassem novamente a minuta, com vistas no quadrimestre em curso, e complementassem a 

resolução, pois dessa forma o documento ficaria mais consistente, facilitando sua aprovação 

pelo ConsEPE. 

4) Proposta de resolução que estabelece procedimentos para criação de Cursos de Graduação 

no âmbito dos conselhos superiores da UFABC. Eliane Nascimento fez a seguinte apresentação 

sobre a proposta: “Dado o contexto da Universidade, em que há a necessidade de estabelecer 

um fluxo entre os Conselhos Superiores da 43 Universidade quanto à criação de Cursos de 

Graduação; de garantir que um curso de Graduação só passe a existir quanto tiver um projeto 

pedagógico analisado e avaliado pelo ConsEPE; e de garantir que um curso de graduação só 

seja criado depois que a instituição tenha avaliado a possibilidade de fornecer a estrutura 



mínima para o seu funcionamento, foi elaborada esta proposta de resolução”. Em seguida, leu 

e explicou a proposta. Após sugestões, professora Denise encaminhou o item com as 

modificações sugeridas para a Ordem do Dia da próxima sessão ordinária.  

5) Proposta de resolução que regulamenta a admissão nos Bacharelados Interdisciplinares da 
UFABC, por transferência externa, e substitui a Resolução ConsEPE nº 33. A servidora Renata 
informou os três principais motivos que ensejaram a proposta de resolução que substituísse a 
que está em vigência, a saber: a resolução vigente somente abrange o BC&T; é focada na 
realidade da Universidade em 2009; apresenta o conceito de vaga ociosa equivocado, o qual se 
refere na verdade às vagas remanescentes do processo seletivo ordinário. Em seguida, 
explicou a proposta e apresentou as condições da Resolução, tais como, formas para 
realização das transferências, contabilização de vagas ociosas, elaboração de edital para esses 
procedimentos, dentre outras. Após sugestões, questionamentos e esclarecimentos, 
professora Denise, por questão de ordem e emergência, sugeriu que a proposta fosse 
encaminhada para a Ordem do Dia da próxima sessão ordinária, em se esclarecendo os 
questionamentos levantados, acrescida de uma minuta de edital. Sua sugestão foi acatada 
pelos membros.  
 
6) Proposta de resolução que normatiza o prazo máximo para permanência dos alunos dos 

cursos de graduação. Professora Denise explicou que esta proposta foi resultado de um grupo 

de trabalho, coordenado pelo Professor Marco Antonio, sobre jubilação. Este grupo trabalhou 

bastante também com o intuito de fazer uma proposta que substituísse a Resolução nº 44. 

Essa resolução rege a jubilação na UFABC há três anos. Apresentou-se um trabalho bastante 

completo para a Reitoria sobre este tema e a proposta agora é fazer uma resolução que 

atenda mais à realidade que se observou durante estes três anos. Renata apresentou a 

proposta, que prevê a normatização em 2n anos como prazo máximo para permanência do 

aluno, a partir do início de seu primeiro quadrimestre letivo de ingresso na UFABC, 

desconsiderando-se os quadrimestres em que a matrícula tenha sido trancada. O “n” é o 

número de anos previstos num projeto pedagógico para integralização do curso de graduação 

em que o aluno esteja matriculado. Após sugestões e comentários, Professora Denise 

encaminhou o item para o Expediente da próxima sessão ordinária, visando à continuação dos 

debates. 

7) Proposta de resolução que estabelece os conceitos de aluno ingressante, regular, egresso, 

matrícula eliminada, abandono, e evasão na UFABC. Rail Ribeiro Filho fez um breve histórico 

sobre a elaboração dessa proposta de resolução. Em seguida, fez sua apresentação e explicou 

a proposta. Após sugestões e comentários e, por falta de quórum, professora Denise manteve 

este item no Expediente, encaminhando este e os itens restantes da pauta para a próxima 

sessão ordinária da Comissão de Graduação.  

 

Edna Maria de Oliveira Loureiro 

Assistente em Administração 

 
 

 


