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Assunto: Inclusão de proposta de revisão da Resolução ConsEPE nº. 207, que normatiza
a transferência interna facultativa entre os bacharelados interdisciplinares oferecidos
pela UFABC, na pauta do ConsEPE.

Prezados,

1. Solicitamos inclusão da proposta de revisão da Resolução ConsEPE nº. 207, que normatiza
a transferência interna facultativa entre os bacharelados interdisciplinares oferecidos pela
UFABC na Ordem do Dia da pauta de sessão extraordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa
e Extensão (ConsEPE), a ser realizada em breve.

2. A proposta foi pautada no Expediente da VII sessão ordinária de 2021 da Comissão de
Graduação, realizada em 12 de agosto. Professora Fernanda Cardoso explicou que a
motivação de mudança foi indicada pela Divisão Acadêmica da Prograd, pois essa normativa
foi instituída anteriormente à criação dos cursos de licenciatura interdisciplinar. Com a revisão
proposta, seria possível a transferência interna de discentes entre os novos cursos de formação
interdisciplinar. Renata Coelho informou que em outubro de 2021 começará o processo de
transferência interna, por isso a necessidade da revisão. A proposta se manteve similar à regra
vigente, com o acréscimo dos novos cursos. A transferência ocorre uma vez por ano durante o
3º quadrimestre letivo. Os critérios para participação se mantiveram inalterados. Em discussão,
houve sugestão de tornar explícito que o discente transferido para um Curso de Formação
Interdisciplinar (CFI) deveria seguir a versão mais recente do projeto pedagógico desse curso
em vigência.

3. Sem mais comentários ou sugestões sobre alterações no texto das propostas, professora
Fernanda Cardoso propôs avançar o documento à Ordem do Dia, devido à urgência de
definição do assunto. A proposta foi secundada e aprovada por unanimidade. Na Ordem do
Dia, professora Fernanda Cardoso colocou em votação a proposta de revisão, com a alteração
citada, sendo aprovada por unanimidade.

4. Por fim, seguindo os trâmites devidos, encaminhamos em anexo a referida proposta e
demais documentos relevantes, para apreciação no ConsEPE.

Atenciosamente,



(Assinado digitalmente em 18/08/2021 17:46)
FERNANDA GRAZIELLA CARDOSO
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