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RECOMENDAÇÃO COMISSÃO DE GRADUAÇÃO Nº 002, DE 02 DE DEZEMBRO DE 
2022

A COMISSÃO DE GRADUAÇÃO (CG) DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
, no uso de suas atribuições e,FEDERAL DO ABC (UFABC)

CONSIDERANDO o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da UFABC de 2017;

CONSIDERANDO o prazo para adequação dos PPC(s) implicado pela
Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018, que estabelece as Diretrizes para a Extensão
na Educação Superior Brasileira;

a Resolução ConsEPE nº 255 de 2022, que estabeleceCONSIDERANDO 
normas e procedimentos para a revisão e aprovação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos
de Graduação da UFABC, revoga e substitui a Resolução ConsEPE nº 230;

CONSIDERANDO que o Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T) é o
curso interdisciplinar de ingresso de quinze cursos de formação específica; 

CONSIDERANDO as deliberações ocorridas em sua IV sessão extraordinária,
realizada em 17 e 23 de novembro de 2022, que discutiu as implicações do não
cumprimento do PPI da UFABC quanto ao percentual máximo de 35% da carga horária do
curso em disciplinas obrigatórias, mas aprovou a revisão do Projeto Pedagógico de Curso
do Bacharelado em Ciência e Tecnologia, e

CONSIDERANDO as deliberações ocorridas em sua XI sessão ordinária,
realizada em 01 de dezembro de 2022,

RECOMENDA:

Que o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE), diante da
proposta de revisão de PPC do BCT encaminhada para avaliação do Conselho:



1. atente e reflita sobre as implicações do não cumprimento do condicionante
previsto pelo PPI-2017, que estabelece "Para os Cursos Interdisciplinares de Ingresso, os
limites são determinados como máximo de 35%, para disciplinas obrigatórias";

2. avalie a possibilidade de indicar ao curso o compromisso de fazer convergir
a próxima revisão do PPC para todos os condicionantes previstos pelo PPI da UFABC. 
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