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SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da IX sessão ordinária de 2013 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada no dia 03 de outubro, às 14h13, 

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 a necessidade de indicação de novos representantes dos 

coordenadores dos cursos de graduação no ConsEPE. 

2) Informou ter havido correções nos projetos pedagógicos dos cursos de Bacharelado e 

Licenciatura em Filosofia. 

3) Professor Edson Pimentel fez uma apresentação sobre o Projeto Piloto para mediação da 

educação por novas tecnologias de informação e comunicação na modalidade semipresencial. 

Explicou que o objetivo do projeto foi experimentar o uso destas tecnologias como auxílio no 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

Informes dos membros: 

 1) O representante discente suplente Jorge Costa Silva Filho solicitou que lhe fosse atribuída a 

função de representante titular discente, renunciada pela aluna Daiane Rosa Dantas dos Santos. 

Professora Denise Consonni colocou a proposta em votação, sendo aprovada com 18 votos 

favoráveis, 4 abstenções e nenhum voto contrário. 

2) Professor Vitor Marchetti informou sobre a situação atual do processo de autorização do curso 

de Bacharelado em Políticas Públicas, a qual ainda não foi efetivada. Solicitou tomar alguma 

providência no sentido de manifestar o desconforto da instituição quanto ao andamento desse 

processo, considerando os esforços que a Pró-Reitoria de Graduação despende junto ao MEC nos 

processos de autorização e reconhecimento de curso. Professora Denise informou que serão 

tomadas providências no sentido de contatar o MEC e solicitar maior celeridade nesse processo. 

3) Professor Wesley Góis destacou  a participação de docentes da UFABC no Congresso 

Brasileiro de Educação em Engenharia 2013 (COBENGE). Relatou a importância do evento e 

informou que a edição de 2015 será realizada no ABC e contará com a participação da UFABC, 

em conjunto com outras instituições de ensino de engenharia da região. Convidou a todos para o 

evento “BC&T pelo olhar de seus idealizadores: uma conversa com o prof. Luiz Bevilacqua”, 

que se realizará no dia 16 de outubro. Alertou que há quatro turmas da disciplina Bases 

Epistemológicas da Ciência Moderna para o Quadrimestre 2013.3 sem docentes. Afirmou que 

entrara em contato com os três diretores e vice-diretores dos Centros, mas não obtivera sucesso 



 

 

em conseguir indicações de docentes para suprir essa necessidade. Professora Denise fez um 

apelo aos coordenadores de curso para se resolver a questão. 

 

Ordem do Dia:  

1) Ata nº 07/2013 da VII sessão ordinária, de 08 e 15 de agosto de 2013. Documento aprovado 

com seis abstenções, sem alterações. 

2) Ata nº 08/2013 da VIII sessão ordinária, de 05 e 12 de setembro de 2013. Documento 

aprovado com quatro abstenções, sem alterações. 

3) Proposta de Resolução que substitui a Resolução ConsEPE nº 134, que aprovou o Regimento 

Interno da Comissão de Graduação da UFABC. Professor Luiz de Siqueira questionou, no artigo 

4º, como ficaria um curso cuja coordenação perde mandato na CG. No artigo 19, questionou o 

voto secreto. Manifestou-se favorável à aprovação do texto geral, com discussão em separado 

dos destaques assinalados. Após as discussões, foram sugeridas duas propostas de alteração: 

Mudança na redação do Art. 4º: “§ 2º Caso tenha decorrido menos de dois terços do mandato de 

um representante eleito desligado, novas eleições poderão ser convocadas para preenchimento 

da vaga no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data em que se deu a vacância. a) O 

mandato do representante eleito, titular e suplente, vigorará apenas pelo prazo restante do 

mandato original”; Mudança de redação do Art. 19: “§ 1º No voto simbólico, o Presidente 

considerará aprovada a matéria na ausência de manifestação em contrário dos membros. § 2º 

No voto nominal, o Presidente solicitará que cada membro se manifeste e serão registrados em 

ata o número de votos favoráveis, contrários e abstenções à matéria. § 3º A proposta de voto 

secreto deverá ser aprovada pela CG”.  Ambas as propostas foram aprovadas por unanimidade. 

Por fim, o documento com as alterações sugeridas foi colocado em votação, sendo aprovado por 

unanimidade. 

4) Proposta de Resolução que institui o Curso de Inserção Universitária (CIU) da UFABC. 

Professor Flamarion Caldeira Ramos apresentou seu relato: “O Curso tem cumprido o objetivo 

geral de vincular os alunos ingressantes à UFABC, de modo a evitar sua dispersão entre o 

período de matrícula e o efetivo início das aulas. Além disso, o curso se encarrega de apresentar 

aos alunos o Projeto Pedagógico interdisciplinar da UFABC. Avaliação: Esta relatoria entende 

que a resolução está bem redigida. O Programa já foi aprimorado com base nas experiências 

dos anos anteriores e discutido neste Conselho. Conclusão: Este parecer é favorável à 

aprovação deste documento”. Após comentários e sugestões, professora Denise colocou o 

documento com as alterações em votação, sendo aprovado por unanimidade.  
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