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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

OFÍCIO Nº 2895/2022 - PROGRAD (11.01.05) 

 23006.026212/2022-86Nº do Protocolo:
Santo André-SP, 25 de novembro de 2022.

Ao ConsEPE,

Solicitamos inclusão na pauta da VI sessão ordinária do ConsEPE, a ocorrer em 12 de
dezembro de 2022, a proposta de revisão e adequação do Projeto Pedagógico de Curso (PPC)
do Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BCT).

A proposta de revisão do PPC motiva-se especialmente pela necessidade de
atendimento às diretrizes da Resolução CNE/CES nº 7 de 2018 e à Resolução ConsEPE nº
253 de 2022, que regulamenta a inclusão de carga horária em ações de extensão e de cultura
exigida nos cursos de graduação da UFABC.

Ressalte-se, ademais, que o PPC apresentado também atende à Resolução ConsEPE
nº 255 de 2022, que estabelece normas e procedimentos para a revisão e aprovação dos
Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação da UFABC.

Assim, para o referido PPC, apresentam-se os seguintes documentos:

Texto de PPC;
Documento Complementar à parte I;
Documento Complementar à parte II.

Em complemento, em atendimento à Portaria Prograd nº 2652/2022, também seguem
os pareceres técnicos e o formulário de justificativa de atendimento às adequações dos
documentos do PPC.

Além disso, para consulta dos conselheiros, será disponibilizado para pastas de link 
, em que constam documentos adicionais relativos ao processo de tramitação dosgoogle drive

PPCs, tais como formulários de disciplinas e seus pareceres.

Por ter sido aprovado pela Comissão de Graduação (CG), o PPC segue para a Ordem
do Dia da sessão do ConsEPE.

A proposta de revisão foi pautada em expediente na IV sessão extraordinária da
Comissão de Graduação, realizada em 17 e 23 de novembro de 2022, e teve sua passagem à
Ordem do Dia, sendo aprovada por unanimidade na mesma sessão.



Tendo especialmente em vista que a proposta de revisão de PPC apresentada não
atende ao limite máximo de disciplinas obrigatórias previsto pelo Projeto Pedagógico
Institucional de 2017 (PPI-2017), a Comissão de Graduação encaminhará recomendação ao
ConsEPE.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para dúvidas e explicações adicionais.

Atenciosamente,

(Assinado digitalmente em 25/11/2022 13:33)
FERNANDA GRAZIELLA CARDOSO

PRO-REITOR(A) - TITULAR (Titular)
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