
SINOPSE 

Comissão de Graduação (CG) – UFABC 

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

Comissão de Graduação (CG), realizada nos dias 07 e 21 de março de 2013, às 14h, na sala 312-

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

Informes do Presidente  

1) Professor Derval dos Santos Rosa lembrou que foi solicitado, na sessão anterior da Comissão 

de Graduação, o levantamento de algumas informações acerca do processo de seleção de 

monitores. Passou a palavra ao servidor Rail Ribeiro Filho, que fez alguns esclarecimentos a 

respeito. Rail informou que o edital de monitoria acadêmica tem um formato novo, em acordo 

com a Resolução ConsEPE nº 135. Além do edital principal, foram lançados dois editais para 

seleção de monitores para ocupar vagas remanescentes. 

2) Cursos ofertados em São Bernardo do Campo: Professor Derval informou que a ProGrad e 

os Centros solicitaram que cada coordenador de curso tentasse identificar as disciplinas que 

seriam alocadas nos câmpus de São Bernardo, permitindo assim aperfeiçoar a definição dos 

horários das disciplinas ofertadas. 

Informes dos Membros 

1) Professor Daniel Pansarelli informou que:  

- Os coordenadores dos cursos específicos só puderam alocar as aulas no câmpus novo na fase 

de ajustes de matrícula, porque, no momento inicial, tiveram de alocar no bloco Sigma;  

- Há um grupo significativo de alunos, junto com alguns professores, que discutiram a criação 

de um centro de línguas no bloco Sigma, que atendesse alunos de diversos cursos. Sugeriu que 

a ProGrad participasse dessa discussão. 

Ordem do Dia 

1) Ata nº 01/2013 da I sessão ordinária, de 07 e 14/02/2013. Documento aprovado com sete 

abstenções.  

2) Planejamento de oferta de disciplinas de Graduação em 2013 (Resolução nº 100). Professor 

Marcelo Modesto relatou que o assunto apresentado visa atender ao Parágrafo 1º do artigo 2º 

da Resolução ConsEPE nº 100, de modo a possibilitar que a Comissão de Graduação aprove o 

planejamento da oferta de disciplinas dos cursos de Graduação da UFABC e o encaminhe à 

Reitoria. Após comentários e sugestões, professor Derval colocou em votação o parecer do 

professor Marcelo e o planejamento de oferta de disciplinas de Graduação em 2013, com o 

adendo de que o planejamento será aprovado considerando-se o art. 5º, parágrafo 2º, da 

Resolução nº 100, ou seja, ajustes internos em relação ao planejamento previsto poderão ser 

propostos pelos coordenadores de curso. A proposta de encaminhamento foi aprovada com 

um voto contrário.  



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

cursos de graduação da UFABC. Professor Dácio Roberto Matheus relatou que a convalidação 

de disciplinas permite que a UFABC flexibilize seu catálogo de disciplinas e ajuste as matrizes 

curriculares de seus cursos de graduação, garantindo a dinâmica de aprimoramento dos 

projetos pedagógicos, sem prejuízo aos alunos ingressantes na vigência de matrizes anteriores, 

ou alunos veteranos com a proposta de novas matrizes. A convalidação de disciplinas foi 

incluída em resoluções específicas do ConsEPE, que reconheceu assim sua pertinência e 

viabilidade, no entanto a forma de realizá-la não se encontra regulamentada, o que justifica a 

proposta de resolução em discussão. Não havendo comentários, professor Derval colocou a 

proposta em votação, a qual foi aprovada com duas abstenções.  

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

no âmbito dos conselhos superiores da UFABC. Professora Sandra Irene Momm Schult relatou 

que, a partir da demanda de criação de novos cursos na UFABC, é necessário estabelecer um 

procedimento (fluxo) entre os Conselhos Superiores da Universidade quanto à criação de 

Cursos de Graduação. O procedimento visa garantir uma padronização nos processos de 

criação de cursos, garantindo a estrutura e a adequação das condições de funcionamento dos 

mesmos. Visa também que a aprovação de um curso de Graduação no ConsUni esteja 

condicionada à aprovação do Projeto Pedagógico de Curso aprovado pelo ConsEPE. Após 

comentários e sugestões, professor Derval colocou a proposta em votação, sendo aprovada 

por unanimidade.  

5) Proposta de resolução que regulamenta a admissão nos Bacharelados Interdisciplinares da 

UFABC, por transferência externa, e substitui a Resolução ConsEPE nº33. Professor Carlos 

Alberto da Silva relatou que, em linhas gerais, a minuta de resolução tem por finalidade 

regulamentar a admissão de estudantes oriundos de outras Instituições de Ensino Superior 

(IES) para o preenchimento de vagas ociosas nos bacharelados interdisciplinares da UFABC. 

Nesta, encontram-se as condições gerais para a abertura e o processo de admissão por 

transferência externa, sendo que os aspectos específicos (cursos e vagas; critérios de seleção e 

classificação; condições e procedimentos para a inscrição; resultado final; matrícula; e os 

possíveis recursos) foram apresentados de forma bem detalhada na minuta do Edital. Os 

candidatos aprovados terão ingresso previsto no Terceiro Quadrimestre Letivo de 2013.  

Diante da demanda do MEC pelo preenchimento das vagas ociosas da UFABC e à necessidade 

de regulamentação da oferta dessas vagas, critérios de seleção e admissão de alunos de outras 

IES, considera-se que a proposta de resolução e minuta do Edital estão adequados. Após 

comentários e sugestões, professor Derval colocou a proposta em votação, sendo aprovada 

com uma abstenção.  

Expediente 

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

matrícula eliminada, abandono, e evasão na UFABC. Rail repassou a apresentação da 

resolução, informando que foi feita uma sugestão de ajuste na nomenclatura. Os termos “ativo 

ingressante” e “ativo regular” passaram a “regular ingressante” e “regular efetivo”, 

respectivamente. Fez uma distinção mais clara sobre classificação de diplomado e egresso. O 

diplomado é o aluno que está na categoria de aluno regular, já tendo concluído um BI ou um 



curso específico, mas continua na universidade fazendo outro curso de graduação ou 

disciplinas avulsas. O egresso não tem mais vínculo com a graduação. Professor Derval propôs 

passar este item para a Ordem do Dia da próxima sessão ordinária da Comissão de Graduação, 

com as sugestões apresentadas, sendo apoiado pelos membros da Comissão. 

 

Continuação da sessão – 21 de março de 2013 

Expediente 

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

cursos de graduação da UFABC. Maria Isabel Delcolli explicou o contexto da elaboração da 

proposta. Primeiramente, identificou-se a necessidade de se estabelecer, de forma mais clara, 

quais seriam as atribuições dos coordenadores de disciplinas desta instituição e a necessidade 

de melhorar o fluxo de informações e de materiais entre os docentes que estão ministrando 

uma mesma disciplina, pertencendo eles ao mesmo Centro ou não. Em seguida, apresentou a 

proposta, destacando que assumir a coordenação de disciplinas é uma atividade pela qual se 

vai atribuir créditos aos que estiverem ocupando este cargo. Destacou também as atribuições 

do coordenador de disciplina. Após comentários e sugestões, professor Derval encaminhou o 

item para a Ordem do Dia da próxima sessão ordinária da Comissão de Graduação.  

3) Proposta de resolução que normatiza o prazo máximo para permanência dos alunos dos 

cursos de graduação. Renata Coelho fez um histórico sobre a elaboração da proposta e, em 

seguida, explicou a proposta. Esta visa normatizar em 2n anos o prazo máximo para 

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

UFABC e desconsiderando-se os quadrimestres em que a matrícula tenha sido trancada, sendo 

n o número de anos previstos no Projeto Pedagógico para integralização do curso de 

graduação em que o aluno esteja matriculado. Após comentários e contribuições, professor 

Derval encaminhou o item para a Ordem do Dia da próxima sessão ordinária da Comissão de 

Graduação, contemplando as sugestões discutidas. 

 

 

Edna Maria de Oliveira Loureiro 
Assistente em Administração 

Pró-Reitoria de Graduação 

 
 

 


