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SINOPSE 

Comissão de Graduação (CG) 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da VIII sessão 

Ordinária da Comissão de Graduação (CG), realizada nos dias 05 e 12 de setembro de 

2013, às 14h18, na sala 312-1 - Torre 1, Bloco A da Universidade Federal do ABC 

(UFABC). 

 

Informes do Presidente  

1) Professora Denise Consonni deu boas vindas aos novos coordenadores e agradeceu a 

disposição destes em participar da Comissão de Graduação. 

2) Informou sobre a reunião extraordinária, a ser realizada no dia dezenove de setembro, 

sobre novas versões das Resoluções ConsUni 47 e ConsEPE 74. 

3) Informou que o professor Ramón Vicente Garcia Fernandez está coordenando um 

grupo de trabalho sobre aulas ministradas em Língua Inglesa. Este informou que o GT 

fez uma pesquisa com os alunos e está redigindo um parecer, que será enviado ao 

ConsUni em nome da Comissão de Graduação.  

4) Alterações de disciplinas do Bacharelado em Relações Internacionais: anualmente há 

uma CG extraordinária para avaliar as alterações das disciplinas que são compartilhadas 

por todos os cursos. Foi feita uma reunião em maio deste ano, na qual o BRI apresentou 

várias disciplinas cujas alterações eram exclusivamente nas bibliografias. Falta apenas 

oficializar esta atualização, para que se possa substituir o documento do próprio projeto 

pedagógico com estas alterações. Outros cursos que porventura tenham alterações a 

serem sugeridas em suas disciplinas devem recorrer à Resolução ConsEPE nº 139. 

5) Professora Denise informou que recebeu uma solicitação de um grupo de trabalho 

que está elaborando o PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação. É um 

instrumento que permite nortear e acompanhar a atuação da área de tecnologia da 

informação, definindo estratégias e o plano de ação para implantá-las. Esse plano diretor 

é elaborado bianualmente. A UFABC está em fase de elaborar o PDTI 2014/2015. 

Quem aprova o PDTI é o CETIC, órgão de tecnologia da informação da Universidade, 

ligado à Reitoria. Os coordenadores de curso darão as informações para a montagem do 

PDTI, para possibilitar a compra de itens de tecnologia de informação. É preciso fazer o 

planejamento por dois anos e informar ao GT do PDTI para incluir os itens que os 

coordenadores precisarem. O GT criou um site e em breve todos receberão um e-mail 

solicitando que sejam incluídos os itens de software e hardware necessários para os 

cursos. 

6) Professora Denise convidou a servidora Rita Ponchio para apresentar o relatório 

sobre o Curso de Inserção Universitária 2013. Rita informou que o CIU foi oferecido 

para todos os alunos ingressantes da graduação. O propósito principal foi preencher o 

período entre a matrícula e o início das aulas. Foram oito módulos presenciais, 
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elaborados para conscientizar os alunos, principalmente de alguns conteúdos que eles 

tiveram no Ensino Médio e que irão utilizar no Ensino Superior: I) Ciências; II) 

Matemática I; III) Matemática II; IV) Raciocínio Lógico e Algorítmico; V) Sistema 

Universitário; VI) Leitura e Interpretação de Textos; VII) Estruturação e redação; VIII) 

Organização de estudos e trabalho. Professora Denise agradeceu a todos os voluntários 

que ministraram o curso: docentes, técnicos e alunos veteranos. Informou que o 

relatório completo será divulgado no site da Graduação. 

 

Informes dos membros 

1) A representante discente Mayara Pazin de Andrade Santos solicitou a destituição da 

CG da representante discente Daiane Rosa Dantas Santos, por ter comparecido somente 

à primeira sessão. Sugeriu a indicação de outra aluna, que tem interesse em ser 

representante discente na CG, e alegou que garantir sua presença e de seu suplente Jorge 

tem sido bastante pesado para ambos. Professor Valdecir sugeriu que a Comissão 

decida, uma vez que no Regimento da CG o caso é omisso, pelo desligamento e eleição 

de novo representante. Professora Denise sugeriu que, como o Regimento da CG está 

em reforma, se acrescentasse a este um item sobre as condições de desligamento dos 

membros e retornasse para a próxima reunião como item de pauta. 

2) Professor Wesley Góis informou que saiu o primeiro material impresso do BC&T, de 

Bases Computacionais, e há mais de mil e novecentos livros na biblioteca para 

empréstimo aos alunos ingressantes do BC&T e do BC&H. É o primeiro material 

didático com referência a uma disciplina desta Universidade. Em relação aos atributos 

docentes, o BC&T vai passar por reconhecimento em São Bernardo do Campo e serão 

necessários os dados dos professores e o preenchimento correto de uma planilha. 

Solicitou aos coordenadores que repassassem a informação aos docentes de seus cursos, 

para que acessem o sistema de Atributos Docentes e insiram sua documentação.  

 

Ordem do Dia 

1) Proposta de resolução que regulamenta os conceitos de fraude e plágio em processos 

avaliativos, trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses. Professor Luciano 

Soares da Cruz relatou que nos últimos quadrimestres diversas fraudes em processos 

avaliativos foram relatadas pelos professores. Contudo, atualmente, não existem 

definições claras de fraude e plágio nas resoluções da UFABC. Também não está 

definido adequadamente o fluxo para encaminhamento, julgamento e, se necessário, 

sanções a serem aplicadas. Esta resolução tem por objetivo definir os conceitos de 

fraude e plágio e as Comissões Disciplinares como responsáveis pela apuração, 

julgamento e aplicação de sanções em casos de fraude ou plágio cometidos pelo corpo 

discente. Após opiniões contrárias à minuta, foi aprovada a retirada de pauta, com a 

proposta de um trabalho de conscientização junto aos docentes para que tomem as 

devidas providências no âmbito de sua sala de aula.  
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2) Calendário Acadêmico 2014.  Professora Mirian Pacheco Silva Albrecht relatou que 

o calendário proposto apresenta 201 dias letivos e contempla o que é exigido na lei. São 

previstos recessos nos meses de fevereiro, junho, setembro e dezembro com 

encerramento do 3º quadrimestre de 2014 previsto para 20 de dezembro. Caso sejam 

necessárias alterações, este calendário não oferece muita flexibilidade. A reposição da 

greve poderá ser realizada integralmente se o calendário for cumprido conforme 

proposto, possibilitando que, no ano de 2015, se possa ter um cenário de calendário 

regular, atendendo desta forma ao prazo para reposição que já foi discutido e aprovado 

em setembro de 2012 pelo ConsEPE. Após comentários e sugestões, foram aprovadas a 

proposta do professor Valdecir Marvulle de ser considerado recesso acadêmico nos 

câmpus Santo André e São Bernardo, nos dias 8 de abril e 20 de agosto, e a solicitação 

da servidora Maria Isabel Delcolli de alteração do período de avaliação das disciplinas. 

Foi então aprovado o calendário acadêmico 2014, unificado nos dois câmpus.  

 

Continuação da sessão – 12 de setembro de 2013 

 

Informes do Presidente 

1) Professora Denise informou que a aluna Daiane Rosa Dantas Santos entregou uma 

carta de renúncia do cargo de representante discente na Comissão de Graduação e leu a 

referida carta. Diante disto, verificou-se na Resolução ConsUni nº 47, que trata da 

composição da Comissão de Graduação, que não existe obrigatoriedade de se fazer 

novas eleições. Porém os próprios representantes discentes Mayara e Jorge solicitaram a 

substituição da aluna. A Divisão de Planejamento e Apoio à Gestão – DPAG vai 

verificar a possibilidade de se abrir nova eleição para as vagas de titular e suplente até o 

final do mandato deles.  

2) A ProGrad recebeu da Pró-Reitoria de Pesquisa a solicitação de indicação de um 

novo representante docente desta Comissão de Graduação no Comitê dos Programas de 

Iniciação Científica - CPIC. Professora Denise perguntou ao professor André Luís da 

Silva se este se disponibilizaria, o qual concordou. 

3) Está sendo finalizada a alocação de turmas para o quadrimestre 2013.3. O sistema 

está liberado, os coordenadores podem visualizar todas as salas e laboratórios, 

permitindo que terminem de alocar as turmas que não foram alocadas nas salas que lhes 

foram destinadas. Será solicitado o planejamento de oferta de disciplinas para os três 

quadrimestres letivos de 2014. Professor Wesley informou que para o planejamento do 

BC&T serão chamados todos os coordenadores que contribuem com o mesmo, para 

colaborar no planejamento da oferta para 2014.  
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Expediente:  

1) Proposta de alteração do art. 4º da Resolução ConsEPE nº 134 que aprova o 

Regimento Interno da Comissão de Graduação da UFABC. Professora Denise lembrou 

que o professor Jabra Haber havia proposto a alteração do artigo 5º do Regimento da 

CG, que trata da questão do quórum e das deliberações de itens da ordem do dia. Estas 

alterações já foram apresentadas em dois expedientes, e na última reunião o professor 

Derval deixou em aberto a quem quisesse dar mais sugestões. Apresentou outras 

alterações sugeridas para o Regimento, inclusive propostas pelos servidores do Gabinete 

da ProGrad. Após comentários e sugestões, professora Denise anunciou que será 

acatada a sugestão do quórum mínimo de 20% para o expediente e 50% para 

deliberação de itens da ordem do dia, e que o item será enviado para a ordem do dia da 

próxima sessão ordinária.  

2) Proposta que Institui o Curso de Inserção Universitária (CIU) da UFABC. Professor 

Vinicius Cifú Lopes informou que a proposta é que a inserção universitária seja 

institucionalizada e aconteça todos os anos. Foi proposta uma minuta simples, para que 

o ConsEPE aprove a instituição do programa e quem será responsável por este, e passe 

para a Comissão de Graduação o poder de gerir, modificar e aperfeiçoar o programa. A 

resolução propõe o caráter voluntário dos ministrantes docentes, servidores técnicos, 

alunos veteranos ou de pós-graduação. A CG determinaria se haverá alguma retribuição 

pela participação. Após comentários e sugestões, professora Denise anunciou que o item 

será enviado para a ordem do dia da próxima sessão ordinária.   

 

 

Edna Maria de Oliveira Loureiro 
Assistente em Administração 
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