
SINOPSE 

Comissão de Graduação (CG) – UFABC 

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

Comissão de Graduação (CG), realizada no dia 06 de junho de 2013, às 14h23, na sala 312-1 - 

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

Informes do Presidente  

Professor Derval dos Santos Rosa parabenizou os dois primeiros alunos a concluir o curso de 

Bacharelado em Ciências e Humanidades: Thiago Leite Gonçalves e Ronaldo Galdino. 

Informes dos membros 

Fernando Protetti solicitou que o quarto item do expediente, Catálogo de Disciplinas 2012, 

fosse transferido para a Ordem do Dia, devido à necessidade de se oficializar este documento, 

em vista dos processos avaliação, autorização e reconhecimento de cursos. A proposta foi 

secundada e aprovada pelos membros. 

Ordem do Dia 

1) Ata nº 01 da I sessão extraordinária, de 11 de março de 2013. Documento aprovado com 

sete abstenções. 

2) Ata nº 02 da II sessão extraordinária, de 18 de março de 2013. Professor Gilberto Martins 

informou que havia manifestações suas que não constavam desta ata. Solicitou retirar da 

pauta este item para poder sugerir adequadamente a redação dos seus posicionamentos. Seu 

pedido foi acatado e o item retirado da pauta. 

3) Catálogo de Disciplinas 2012. Ana Maria de Oliveira fez um histórico sobre a elaboração do 

documento.  Apresentou e explicou o catálogo a ser votado. Após comentários e sugestões, 

professor Derval colocou a proposta em votação, a qual foi aprovada por unanimidade.  

Expediente  

1) Proposta de resolução que Institui o Programa de Ensino e Aprendizagem Tutorial (PEAT) da 

UFABC. Professor Vinicius Cifú Lopes explicou o que é o PEAT, fazendo um breve histórico 

sobre a importância deste projeto no contexto da UFABC. A proposta tem como objetivo 

formalizar a institucionalização deste projeto, que já consta nos projetos pedagógicos de todos 

os cursos de graduação e já faz parte da organização acadêmica da ProGrad. Professor Paulo 

Ávila solicitou que fosse feita a apresentação do segundo item do expediente, Programa de 

Promoção ao Desenvolvimento Acadêmico – PPDA, antes dos debates sobre a proposta de 

resolução que institui o PEAT, visto que as duas propostas versariam sobre assuntos 

semelhantes. Professor Derval colocou em votação a proposta, sendo aprovada pelos 

membros. 

2) Programa de Promoção ao Desenvolvimento Acadêmico – PPDA. Professor Vinicius fez sua 

apresentação explicando a resolução juntamente com uma minuta de edital, para exemplificar 

como funcionaria o PPDA.  



Após comentários e sugestões, professor Derval informou que essas duas propostas de 

resolução seriam reformuladas de acordo com as discussões havidas nessa sessão. Não 

havendo mais quórum, professor Derval encaminhou os itens restantes da pauta para a 

continuação desta sessão. 

 

Continuação da sessão – 13 de junho de 2013 

A reunião foi suspensa devido à falta de quórum. 

 

 

Edna Maria de Oliveira Loureiro 
Assistente em Administração 

Pró-Reitoria de Graduação 
 
 

 


