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ATA Nº 011/2022/Ordinária/CG 

Ata da XI sessão ordinária da Comissão de Graduação (CG), convocada para as catorze horas do 1 
dia um de dezembro de dois mil e vinte e dois, e realizada presencialmente na Sala 312-1 da 2 
Torre I do Bloco A da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Avenida dos Estados, 3 
5001 – Bairro Bangu, Santo André - SP. A reunião foi presidida pela professora Fernanda 4 
Graziella Cardoso, Pró-Reitora de Graduação, e contou com a presença dos seguintes membros: 5 
Adriana Pugliese Netto Lamas, Coordenadora do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas; 6 
Alysson Fábio Ferrari, Coordenador do curso de Bacharelado em Física; André Buonani Pasti, 7 
Vice-coordenador do curso de Licenciatura em Ciências Humanas; Bruno Yuiti, Representante 8 
Discente; Carlos Triveño Rios, Coordenador do curso de Engenharia de Materiais; Carolina 9 
Benetti, Coordenadora do curso de Engenharia Biomédica; César Augusto João Ribeiro, 10 
Coordenador do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas; Cristina Ribas Fürstenau, 11 
Coordenadora do curso de Bacharelado em Biotecnologia; Deonete Rodrigues Nagy, 12 
Representante técnico-administrativa; Diego Araújo Azzi, Coordenador do curso de Bacharelado 13 
em Relações Internacionais; Diego Sanches Corrêa, Coordenador do curso de Bacharelado em 14 
Políticas Públicas; Graciella Watanabe, Coordenadora do curso de Licenciatura em Física; 15 
Guadalupe Maria J. A. de Almeida, Coordenadora do curso de Bacharelado em Planejamento 16 
Territorial; Jerônimo Cordoni Pellegrini, Coordenador do Bacharelado em Ciência da 17 
Computação; Karina Passalacqua Morelli Frin, Coordenadora do curso de Bacharelado em 18 
Química; Kenji Nose Filho, Coordenador do curso de Engenharia da Informação; Luciano 19 
Soares da Cruz, Coordenador do curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T); 20 
Marcelo Modesto da Silva, Vice-coordenador do curso de Engenharia de Energia; Márcia 21 
Helena Alvim, Vice-diretora do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Maurício 22 
Richartz, Vice-diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Nathalie de 23 
Almeida Bressiani, Vice-coordenadora do curso de Bacharelado em Filosofia; Patricia da Silva 24 
Sessa, Coordenadora do curso de Licenciatura em Ciências Naturais e Exatas; Patrícia Helena 25 
Fernandes Cunha, Vice-coordenadora do curso de Bacharelado em Ciências Econômicas; Rafael 26 
Cava Mori, Vice-coordenador do curso de Licenciatura em Química; Raquel Vecchio Fornari, 27 
Coordenadora do curso de Bacharelado em Neurociência; Renata Maria Pinto Moreira, 28 
Coordenadora do curso de Engenharia Ambiental e Urbana; Roberta Guimarães Peres, 29 
Coordenadora do curso de Bacharelado em Ciências e Humanidades (BC&H); Roberto Jacobe 30 
Rodrigues, Coordenador do curso de Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica; 31 
Rodrigo Roque Dias, Coordenador do curso de Bacharelado em Matemática; Roseli Frederigi 32 
Benassi, Vice-diretora do Centro Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais 33 
Aplicadas (CECS); Vagner Guedes de Castro, Representante técnico-administrativo; Vinícius 34 
Pazuch, Coordenador do curso de Licenciatura em Matemática. Ausentes: Alexandre Acácio de 35 
Andrade, Coordenador do curso de Engenharia de Gestão; César Monzu Freire, Coordenador do 36 
curso de Engenharia Aeroespacial. Ausências justificadas: Carlos Eduardo Ribeiro, 37 
Coordenador do curso de Licenciatura em Filosofia. Não votantes: Anderson Luis Saber 38 
Campos, CGCG; Marcelo Salvador Caetano, Vice-presidente da Comissão de Graduação; 39 
Wesley Góis, Presidente do Comitê Gestor do PEAT – UFABC. Apoio administrativo: Marcelo 40 
Sartori Ferreira, Secretário Executivo; Leonardo Ramos da Silva Teixeira, Estagiário. Professora 41 
Fernanda Cardoso cumprimentou a todos e deu início à sessão às catorze horas e seis minutos. 42 
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Informes da Presidência: 1) Publicação da Portaria Prograd nº 2951, que estabelece o fluxo 43 
para aprovação e publicação dos documentos complementares à parte dos projetos pedagógicos 44 
de cursos de graduação. Professora Fernanda Cardoso informou sobre a publicação da referida 45 
Portaria. 2) Calendário de procedimentos acadêmico-administrativos 2023. Professora Fernanda 46 
Cardoso informou sobre a publicação do referido Calendário, que está disponível no site da Pró-47 
R eitoria de Graduação. Expediente: 1) Proposta de Calendário 2023 das sessões ordinárias da 48 
Comissão de Graduação. Professora Fernanda Cardoso apresentou a proposta. Sem 49 
manifestações, propôs a passagem do item à Ordem do Dia, sendo secundada e aprovada por 50 
unanimidade. Na Ordem do Dia, colocou a proposta em votação, sendo aprovada por 51 
unanimidade. 2) Proposta de Resolução que aprova o Regimento Interno do Comitê Gestor 52 
Institucional do Novo Programa de Ensino e Aprendizagem Tutorial (PEAT) da Universidade 53 
Federal do ABC (PEAT–UFABC). Professor Wesley Góis, Presidente do Comitê Gestor do 54 
PEAT, apresentou a proposta. Professora Fernanda Cardoso abriu espaço para comentários e 55 
sugestões. Professor Maurício: 1) no Art 1º, questionou se estaria adequado versar sobre 56 
composição no próprio Regimento; 2) no Art 5º, parágrafo 3º, questionou a competência do 57 
presidente nomear mais membros; 3) no Art 7º, pediu que ficasse mais claro a composição do 58 
grupo executivo; 4) no Art 10, Inciso 4, opinou não haver a necessidade de manter toda a 59 
documentação impressa. Professor Wesley explicou que a proposta seguiu como modelo o 60 
Regimento Interno do COMFOR-UFABC. Informou que os pontos levantados seriam alterados. 61 
Professora Márcia Alvim perguntou qual a diferença das funções do próprio comitê e do grupo 62 
executivo. Professora Fernanda Cardoso : 1) no Art 3º, sugeriu incluir discentes ingressantes de 63 
vagas olímpicas; 2) apontou necessidade de correção gramatical no Art 4º; 3) Art 8º, na menção 64 
ao vice-presidente, sugeriu estabelecer como definir essa figura; 4) no Art 12º, indicou uma 65 
correção textual. Professor Maurício sugeriu fazer menção à Resolução ConsEPE º 257 do PEAT 66 
acerca da composição do Comitê. Professor Wesley esclareceu que o grupo executivo seria um 67 
grupo estratégico para alimentar o Comitê com ações mais específicas, o que não exclui a 68 
possibilidade de que membros do Comitê o façam também. Acatou a sugestão do professor 69 
Maurício e as da professora Fernanda Cardoso. O Representante Discente Bruno comentou que 70 
sentiu a falta de uma participação discente no comite gestor do PEAT, que é importante por ser 71 
um programa de discentes para discentes, porém entende que esta deveria ter sido sugerida no 72 
ConsEPE, onde seus colegas de representação discente deixaram passar. Professor Maurício 73 
sugeriu deixar explícito no texto que os membros do grupo executivo estariam dentre aqueles do 74 
próprio Comitê. Professora Guadalupe sugeriu deixar mais clara a redação do Art. 7º sobre a 75 
forma de instituição do grupo executivo. Professor Maurício sugeriu que o vice-presidente fosse 76 
escolhido dentre os membros do grupo executivo. Professora Fernanda Cardoso acatou a 77 
sugestão da professora Guadalupe e do professor Maurício. Após alguns questionamentos, 78 
professora Fernanda Cardoso sugeriu um novo Artigo acerca da nomeação do Presidente e do 79 
Vice-presidente do Comitê. Os membros concordaram com a sugestão. Professora Fernanda 80 
Cardoso apresentou as alterações realizadas: no Art. 1º, menção à Resolução que instituiu o novo 81 
Programa do PEAT; no Art. 3º, inclusão de ingressantes de vagas olímpicas; no Art 5º, retirada 82 
da possibilidade de o Comitê nomear outras pessoas; no Art. 6º, nomeação do Comitê por 83 
Portaria Prograd, incluindo o Presidente e Vice-presidente; no Art. 7º, retirada do Inciso IV e 84 
inclusão do Vice-presidente; retirada de guarda de documentação em meio físico; no Art. 12, 85 
ajuste de redação. Sem mais comentários e sugestões, professora Fernanda Cardoso sugeriu a 86 
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passagem do item à Ordem do Dia, sendo secundada e aprovada por unanimidade. Na Ordem do 87 
Dia, colocou a proposta alterada em votação, sendo aprovada por unanimidade. 3) Proposta de 88 
Recomendação da CG ao ConsEPE acerca da revisão do Projeto Pedagógico do curso de 89 
Bacharelado em Ciência e Tecnologia. Professora Fernanda Cardoso relembrou que tal 90 
Recomendação foi solicitada pelos membros na IV sessão extraordinária da CG em que foi 91 
aprovada a revisão do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia. A 92 
proposta foi redigida baseada nas discussões havidas na referida sessão. Apresentou a proposta 93 
de Recomendação. Em seguida, abriu espaço para comentários e sugestões. Professor César 94 
Ribeiro sugeriu que os últimos considerandos deixassem clara a motivação de não atender ao 95 
percentual máximo de 35% da carga horária do curso em disciplinas obrigatórias indicado no 96 
Projeto Pedagógico Institucional (PPI). Professora Karina sugeriu colocar no considerando o 97 
termo “cumprimento parcial” ao condicionante de 35%. Professora Renata Moreira opinou que a 98 
proposta original estaria adequada. Professora Raquel sugeriu acrescentar que houve discussão e 99 
avaliação das implicações ao não atender ao condicionante de 35%. Após algumas manifestações 100 
e opiniões, houve a consolidação de três propostas, conforme segue: 1) CONSIDERANDO as 101 
deliberações ocorridas em sua IV sessão extraordinária, realizada em 17 e 23 de novembro de 102 
2022, que aprovou a revisão do Projeto Pedagógico de Curso do Bacharelado em Ciência e 103 
Tecnologia, e"; 2) “CONSIDERANDO as deliberações ocorridas em sua IV sessão 104 
extraordinária, realizada em 17 e 23 de novembro de 2022, que identificou o cumprimento 105 
parcial do PPI da UFABC quanto aos percentuais de carga horária do curso em disciplinas, e 106 
aprovou a revisão do Projeto Pedagógico de Curso do Bacharelado em Ciência e Tecnologia, e”; 107 
e 3) “CONSIDERANDO as deliberações ocorridas em sua IV sessão extraordinária, realizada 108 
em 17 e 23 de novembro de 2022, que discutiu as implicações do não cumprimento do PPI da 109 
UFABC quanto ao percentual máximo de 35% da carga horária do curso em disciplinas 110 
obrigatórias, mas aprovou a revisão do Projeto Pedagógico de Curso do Bacharelado em Ciência 111 
e Tecnologia, e”. Sem outras manifestações, professora Fernanda Cardoso sugeriu a passagem 112 
do item à Ordem do Dia, sendo secundada e aprovada por unanimidade. Na Ordem do Dia, 113 
colocou as três propostas de texto de considerando em votação, tendo o seguinte resultado: a 114 
proposta 1 recebeu onze votos; a proposta 2 recebeu três votos; e a proposta 3 recebeu também 115 
onze votos. Considerando a prerrogativa descrita no Regimento Interno da Comissão de 116 
Graduação, em caso de empate na votação, caberia à presidência o voto de qualidade, professora 117 
Fernanda Cardoso deu seu voto de qualidade à proposta 3. Por fim, ainda na Ordem do Dia, a 118 
proposta final com o referido considerando foi colocada em votação, sendo aprovada por 119 
unanimidade. Informou que a Recomendação aprovada seria encaminhada ao ConsEPE 120 
juntamente com a proposta de revisão do PPC do BC&T. 4) Proposta de Ato Decisório que 121 
aprova a lista de disciplinas de opção limitada e tabela de transição entre matrizes curriculares do 122 
curso de Bacharelado em Ciências e Humanidades. Professora Roberta Peres resumiu 123 
sinteticamente o processo de aprovação da revisão do PPC do BC&H. Apresentou a proposta. 124 
Informou que os documentos complementares foram atualizados, em vista da aprovação de PPCs 125 
dos cursos de formação específica vinculados ao BI. Informou também alguns ajustes quanto ao 126 
formato solicitados pela professora Fernanda Cardoso, os quais foram acatados. Professora 127 
Fernanda Cardoso abriu espaço para comentários e sugestões. Professor Luciano sugeriu utilizar 128 
as disciplinas obrigatórias das LIs como opção limitada. Professora Márcia Alvim também 129 
sugeriu que as disciplinas obrigatórias dos cursos de LI como opção limitada. Professor Diego 130 
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Correa identificou um erro no Catálogo de Disciplinas quanto aos créditos de uma disciplina do 131 
BPP. Professora Roberta Peres acatou a sugestão de incluir as disciplinas obrigatórias das LIs 132 
como opção limitada do BC&H. Professora Fernanda Cardoso agradeceu a indicação do 133 
professor Diego Correa. Professora Fernanda Cardoso informou que o ponto em questão do 134 
Expediente foi suspenso para a continuação desta sessão, de modo a permitir que a coordenação 135 
do curso fizesse as alterações necessárias. 5) Proposta de Ato Decisório que aprova a lista de 136 
disciplinas de opção limitada e tabela de transição entre matrizes curriculares do curso de 137 
Bacharelado em Planejamento Territorial. Professora Guadalupe informou que os documentos 138 
complementares 1 e 2 não sofreram atualizações após aprovação do PPC do BPT na CG. 139 
Professora Fernanda Cardoso abriu espaço para comentários e sugestões. A representante 140 
técnico-administrativa Deonete solicitou que não fossem colocadas ao lado das disciplinas as 141 
siglas dos cursos responsáveis pela sua oferta, visto que as disciplinas são da universidade, e não 142 
dos cursos. Professora Guadalupe acatou a sugestão. Professora Cardoso informou que o ponto 143 
em questão do Expediente foi suspenso para a continuação desta sessão, de modo a permitir que 144 
a coordenação do curso fizesse as alterações necessárias. Devido ao avançado das horas, 145 
professora Fernanda Cardoso interrompeu a sessão às dezesseis horas e cinquenta e oito 146 
minutos.-------------------------------------------------------------------------------------- 147 
Ata da continuação da XI sessão ordinária da Comissão de Graduação (CG), convocada para as 148 
catorze horas do dia oito de dezembro de dois mil e vinte e dois, e realizada presencialmente na 149 
Sala 312-1 da Torre I do Bloco A da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Avenida 150 
dos Estados, 5001 – Bairro Bangu, Santo André - SP. A reunião foi presidida pela professora 151 
Fernanda Graziella Cardoso, Pró-Reitora de Graduação, e contou com a presença dos seguintes 152 
membros: Adriana Pugliese Netto Lamas, Coordenadora do curso de Licenciatura em Ciências 153 
Biológicas; Alexandre Acácio de Andrade, Coordenador do curso de Engenharia de Gestão; 154 
Alysson Fábio Ferrari, Coordenador do curso de Bacharelado em Física; André Buonani Pasti, 155 
Vice-coordenador do curso de Licenciatura em Ciências Humanas; André Kazuo Takahata, 156 
Vice-coordenador do curso de Bacharelado de Engenharia de Informação; Bruno Yuiti, 157 
Representante Discente; Carlos Eduardo Ribeiro, Coordenador do curso de Licenciatura em 158 
Filosofia; Carlos Triveño Rios, Coordenador do curso de Engenharia de Materiais; Carolina 159 
Benetti, Coordenadora do curso de Engenharia Biomédica; César Augusto João Ribeiro, 160 
Coordenador do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas; Deonete Rodrigues Nagy, 161 
Representante técnico-adiminstrativa; Diego Araújo Azzi, Coordenador do curso de Bacharelado 162 
em Relações Internacionais; Jerônimo Cordoni Pellegrini, Coordenador do Bacharelado em 163 
Ciência da Computação; Karina Passalacqua Morelli Frin, Coordenadora do curso de 164 
Bacharelado em Química; Luciano Soares da Cruz, Coordenador do curso de Bacharelado em 165 
Ciência e Tecnologia (BC&T); Marcos Vinícius Pó, Diretor do Centro de Engenharia, 166 
Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Maria Luiza Levi Pahim, Vice-coordenadora 167 
do curso de Bacharelado em Ciências e Humanidades (BC&H); Mariana Mencio, Vice-168 
coordenadora do curso de Bacharelado em Planejamento Territorial; Maurício Richartz, Vice-169 
diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Nathalie de Almeida 170 
Bressiani, Vice-coordenadora do curso de Bacharelado em Filosofia; Patrícia Helena Fernandes 171 
Cunha, Vice-coordenadora do curso de Bacharelado em Ciências Econômicas; Rafael Cava 172 
Mori, Vice-coordenador do curso de Licenciatura em Química; Raquel Vecchio Fornari, 173 
Coordenadora do curso de Bacharelado em Neurociência; Renata Maria Pinto Moreira, 174 
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Coordenadora do curso de Engenharia Ambiental e Urbana; Roberto Jacobe Rodrigues, 175 
Coordenador do curso de Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica; Rodrigo Roque 176 
Dias, Coordenador do curso de Bacharelado em Matemática; Vinícius Pazuch, Coordenador do 177 
curso de Licenciatura em Matemática. Ausentes: César Monzu Freire, Coordenador do curso de 178 
Engenharia Aeroespacial; Cristina Autuori Tomazetti, Coordenadora do curso de Engenharia da 179 
Energia; Diego Sanches Corrêa, Coordenador do curso de Bacharelado em Políticas Públicas; 180 
Patricia da Silva Sessa, Coordenadora do curso de Licenciatura em Ciências Naturais e Exatas; 181 
Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha, Diretor do Centro de Ciências Naturais e Humanas 182 
(CCNH). Ausências justificadas: Cristina Ribas Fürstenau, Coordenadora do curso de 183 
Bacharelado em Biotecnologia; Graciella Watanabe, Coordenadora do curso de Licenciatura em 184 
Física; Vagner Guedes de Castro, Representante técnico-administrativo. Não votantes: Marcelo 185 
Salvador Caetano, Vice-presidente da Comissão de Graduação. Apoio administrativo: Marcelo 186 
Sartori Ferreira, Secretário Executivo; Leonardo Ramos da Silva Teixeira, Estagiário. Professora 187 
Fernanda Cardoso cumprimentou a todos e deu início à sessão às catorze horas e catorze 188 
minutos. Informes da Presidência: 1) Portaria que estabelece a flexibilização dos prazos para 189 
avaliação e dos registros de presença em disciplinas de graduação da UFABC para a finalização 190 
do terceiro quadrimestre de 2022. Professora Fernanda Cardoso informou que em breve seria 191 
publicada a referida Portaria, em vista dos bloqueios orçamentários recentes realizados pelo 192 
MEC, prejudicando o pagamento de responsabilidades financeiras, inclusive diversos tipos de 193 
bolsas. Complementou que a comunidade acadêmica seria comunicada a esse respeito. 2) 194 
Orientação sobre alteração temporária no fluxo de alteração de PPCs. Professora Fernanda 195 
Cardoso informou que a etapa de pré-análise da ProEC estaria suspensa temporariamente, em 196 
vista da urgência de aprovação da adequação dos PPCs para atender aos prazos estipulados pelo 197 
MEC acerca da curricularização da extensão. Expediente: 4) Proposta de Ato Decisório que 198 
aprova a lista de disciplinas de opção limitada e tabela de transição entre matrizes curriculares do 199 
curso de Bacharelado em Ciências e Humanidades. Professora Maria Luiza apresentou a 200 
proposta, atualizada conforme sugestões havidas na primeira parte desta sessão. Professora 201 
Fernanda Cardoso abriu espaço para comentários e sugestões. Professor César Ribeiro apontou 202 
que não se apresenta o somatório dos créditos, conforme modelo da Prograd. Professora Maria 203 
Luiza acatou essa sugestão. Professora Fernanda Cardoso sugeriu alterar o texto no Documento 204 
Complementar 1, redigido com auxílio dos membros da CG: “O quadro abaixo apresenta todas 205 
as disciplinas de opção limitada para o Bacharelado em Ciências e Humanidades, de acordo com 206 
o projeto pedagógico de 20221 e com o Catálogo de Disciplinas da UFABC atualmente vigente. 207 
Vale destacar que dentre as disciplinas consideradas de opção limitada do Bacharelado em 208 
Ciências e Humanidades estão todas as disciplinas obrigatórias dos outros cursos de ingresso da 209 
UFABC (Bacharelado em Ciência e Tecnologia, Licenciatura em Ciências Humanas e 210 
Licenciatura em Ciências e Exatas), bem como as disciplinas obrigatórias dos cursos de 211 
formação específica que tem o BC&H como curso de ingresso (Bacharelado em Políticas 212 
Públicas, Bacharelado em Relações Internacionais, Bacharelado em Planejamento Territorial, 213 
Bacharelado em Ciências Econômicas, Bacharelado em Filosofia).” A sugestão foi aprovada 214 
pela professora Maria Luiza. Professora Fernanda Cardoso sugeriu correção no texto do Ato 215 
Decisório quanto à numeração dos Artigos. A sugestão foi aprovada pela professora Maria 216 
Luiza. Sem mais comentários ou sugestões, professora Fernanda Cardoso sugeriu a passagem da 217 
proposta à Ordem do Dia, sendo secundada e aprovada por unanimidade. Na Ordem do Dia, 218 
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colocou em votação a proposta, com as alterações citadas, sendo aprovada por unanimidade. 5) 219 
Proposta de Ato Decisório que aprova a lista de disciplinas de opção limitada e tabela de 220 
transição entre matrizes curriculares do curso de Bacharelado em Planejamento Territorial. 221 
Professora Mariana Mencio apresentou a proposta, atualizada conforme sugestões havidas na 222 
primeira parte desta sessão. Professora Fernanda Cardoso abriu espaço para comentários e 223 
sugestões. Professora Fernanda Cardoso sugeriu correção no texto do Ato Decisório quanto à 224 
numeração dos Artigos. A sugestão foi aprovada pela professora Mariana Mencio. Sem mais 225 
comentários ou sugestões, professora Fernanda Cardoso sugeriu a passagem da proposta à 226 
Ordem do Dia, sendo secundada e aprovada por unanimidade. Na Ordem do Dia, colocou em 227 
votação a proposta, com a alteração citada, sendo aprovada por unanimidade. 6) Proposta de Ato 228 
Decisório que aprova a lista de disciplinas de opção limitada e tabela de transição entre matrizes 229 
curriculares do curso de Bacharelado em Relações Internacionais. Professor Diego Azzi resumiu 230 
sinteticamente o processo de aprovação do PPC do BRI. Apresentou a proposta com algumas 231 
alterações, como a exclusão de algumas disciplinas que foram incorretamente incluídas, além da 232 
correção de algumas siglas de disciplinas. Professor Maurício sugeriu alterar a redação do título 233 
da lista: “disciplinas de outros cursos válidas como disciplinas opção limitada do BRI”. 234 
Professor Diego Azzi sugeriu a seguinte redação a partir da sugestão do professor Maurício: 235 
“outras disciplinas válidas como disciplinas de opção limitada do BRI”. Professora Renata 236 
Moreira declarou que deveria haver uma padronização na forma de agrupamento da lista de 237 
disciplinas de opção limitada (se todas juntas ou separadas por oferta do próprio curso ou de 238 
outros). Professor Luciano opinou que deveria haver uma só forma, pois um curso teve sua lista 239 
aprovada de um jeito e a lista do curso em questão se apresenta de outro. Professora Fernanda 240 
Cardoso esclareceu que a lista de disciplinas do BPT continha uma informação entre parênteses 241 
após o nome da disciplina a sigla de outro curso, indicando que aquela seria ofertada por este. A 242 
lista de disciplinas do BRI não se relaciona com a alteração na lista do BPT, pois o BRI optou 243 
por separar a lista de disciplinas em duas tabelas. Professores Maurício e Renata Moreira fizeram 244 
uma proposta de alteração: manter a lista de disciplinas de opção limitada unificada, numa só 245 
parte. Professora Mariana Mencio alertou para o perigo de padronização excessiva. Professora 246 
Renata Moreira retirou sua proposta, mas solicitou constar em Ata que a discussão do ponto não 247 
fora suficientemente esgotada quando da aprovação dos documentos complementares do PPC do 248 
BPT. Opinou que diferentes formatos de documentos complementares criariam distinção entre 249 
cursos diversos. Professora Fernanda Cardoso reiterou então a única proposta de alteração na 250 
proposta: a redação do título da lista de disciplinas de opção limitada “outras disciplinas válidas 251 
como disciplinas de opção limitada do BRI”. Destacou também a necessidade de correção na 252 
numeração dos Artigos do Ato Decisório. Sem mais comentários e sugestões, professora 253 
Fernanda Cardoso sugeriu a passagem da proposta à Ordem do Dia, sendo secundada e aprovada 254 
por unanimidade. Na Ordem do Dia, colocou a proposta com as referidas mudanças em votação, 255 
sendo aprovada por unanimidade. 7) Proposta de Ato Decisório que aprova a lista de disciplinas 256 
de opção limitada e tabela de transição entre matrizes curriculares do curso de Bacharelado em 257 
Ciências Econômicas. Professora Patrícia Cunha informou que houve alguns ajustes na proposta. 258 
Indicou que houve separação das disciplinas de opção limitada na lista do curso (do curso e de 259 
outros cursos). Na TTMC, houve correção na convalidação de algumas disciplinas. Professora 260 
Fernanda Cardoso abriu espaço para comentários e sugestões. A servidora Deonete, nos 261 
dispositivos transitórios da TTMC, sugeriu correção do termo equivalência por convalidação. 262 
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Sugeriu seguir o modelo do BRI (as três matrizes lado a lado). Professora Fernanda Cardoso 263 
sugeriu correção na numeração dos Artigos do Ato Decisório. Professora Patrícia Cunha acatou 264 
as sugestões da servidora Deonete e da professora Fernanda Cardoso. Sem mais comentários e 265 
sugestões, professora Fernanda Cardoso sugeriu a passagem da proposta à Ordem do Dia, sendo 266 
secundada e aprovada por unanimidade. Na Ordem do Dia, colocou a proposta com as referidas 267 
mudanças em votação, sendo aprovada por unanimidade. 8) Proposta de Ato Decisório que 268 
aprova a lista de disciplinas de opção limitada e tabela de transição entre matrizes curriculares do 269 
curso de Bacharelado em Filosofia. Professora Nathalie apresentou a proposta. Destacou as 270 
alterações havidas nos documentos complementares após a aprovação do PPC do BFIL na CG, 271 
as quais foram pontuais e não alteraram estruturalmente os documentos complementares. Além 272 
disso, foram incluídas três disciplinas de opção limitada do BFIL, aprovadas posteriormente na 273 
CG. Professora Fernanda Cardoso abriu espaço para comentários e sugestões. Professora 274 
Fernanda Cardoso sugeriu correção na numeração dos Artigos do Ato Decisório. Professora 275 
Nathalie aprovou a sugestão. Sem mais comentários e sugestões, professora Fernanda Cardoso 276 
sugeriu a passagem da proposta à Ordem do Dia, sendo secundada e aprovada por unanimidade. 277 
Na Ordem do Dia, colocou a proposta com as referidas mudanças em votação, sendo aprovada 278 
por unanimidade. 9) Proposta de Resolução de matrículas em cursos de formação específica de 279 
diplomados de cursos interdisciplinares. Professora Fernanda Cardoso relembrou que o assunto 280 
foi discutido na X sessão ordinária da CG e a pedido dos membros foi mantido no Expediente 281 
para mais discussão. Apresentou a proposta alterada, conforme sugestões havidas: Art. 2º, 282 
quanto às IESs elegíveis; Art. 5º, quanto aos critérios mínimos curriculares exigidos para 283 
concorrer a serem descritos nos Editais. Professor Marcos Pó enfatizou sua sugestão de haver 284 
termos de compromisso já estabelecidos com outras IESs para aceite de discentes. Professor 285 
André Kazuo sugeriu que fossem citados os requisitos de órgãos de classe quando houver outros 286 
condicionantes além das Diretrizes Curriculares Nacionais. Indagou se excluir discentes de IESs 287 
particulares não feriria isonomia. Professora Fernanda Cardoso acatou a sugestão do professor 288 
André Kazuo. Comentou que, caso fosse necessário, seria possível consultar a Procuradoria 289 
Federal junto à UFABC acerca da questão da isonomia. Ao professor Marcos Pó, ponderou que 290 
sua sugestão poderia limitar demais e prejudicar cursos com mais vagas ociosas. Professor 291 
Luciano opinou que o requisito de haver termos de compromisso já estabelecido seria restrito 292 
demais. Professora Nathalie reforçou que há cursos para os quais há baixa demanda e a medida 293 
proposta seria extremamente benéfica. Concordou com a redação do Art. 5º apresentado pela 294 
professora Fernanda Cardoso. Professora Fernanda Cardoso manteve a proposta no Expediente 295 
da próxima sessão. Informou que o restante dos itens da pauta seriam avaliados na próxima 296 
sessão ordinária. Devido ao avançado das horas, encerrou a sessão às dezessete horas e dez 297 
minutos, cuja ata foi lavrada por nós, Marcelo Sartori Ferreira, Secretário Executivo, e Leonardo 298 
Ramos da Silva Teixeira, Estagiário, e aprovada pela professora Fernanda Graziella Cardoso, 299 
Presidente, e pelos demais membros presentes à sessão.-------------------------------------------------- 300 
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