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Relator (a):Márcia Helena Alvim 

Ordem do Dia do item: Proposta de Resolução que normatiza a matrícula nos Cursos de 

Formação Específica, revoga e substitui a Resolução ConsEP nº 31 

III sessão ordinária do ConsEPE, 21/06/2022 
 

 

Contexto e histórico da proposta 

 

 A Resolução ConsEP nº 31, datada de 2009, iniciou sua revisão em 2019, a partir da 

constituição de três Grupos de Trabalho ligados a Prograd. Dentre as principais justificativas para 

a discussão da referida resolução, conforme Relatório do Grupo de Trabalho instituído pela 

Portaria Prograd nº 1657 de 2021 destacou-se: a consolidação do BCH e a criação das 

Licenciaturas Interdisciplinares em 2017; a necessária revisão das regras de matrícula nos cursos 

de formação específica mediante a proposição de novas condições de transição entre o curso 

interdisciplinar de ingresso e o curso de formação específica; e a criação de condições para a 

implementação de políticas afirmativas no acesso às vagas dos cursos de formação específica. 

Assim, o relatório recomenda: (i) a revisão das condições e dos critérios de acesso às vagas dos 

Cursos de Formação Específica e; (ii) a implementação de políticas afirmativas no acesso às vagas 

ofertadas por esses cursos. 

 De acordo com o Relatório do Grupo de Trabalho, 

Segundo as regras vigentes, a matrícula em um curso de formação 

específica, embora não seja pré-requisito para a colação de grau no curso, 

é condição importante que facilita o percurso pelas disciplinas obrigatórias 

ou de opção limitada ofertadas pelos cursos, na medida em que concede 

preferência ao discente que possui reserva ou matrícula na alocação das 

vagas disponibilizadas. (RELATÓRIO, p.02) 

 Diante da importância da normatização sobre a matrícula nos cursos específicos, 

especialmente nas disciplinas de alta demanda, dado que, “Para turmas de disciplinas com 

demanda menor ou equivalente às vagas ofertadas, tais critérios não fazem diferença prática; 

mas, para turmas de disciplinas com demanda equivalente superior às vagas ofertadas, esses 
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critérios são determinantes para o deferimento da matrícula solicitada.” (RELATÓRIO, p.03) e 

mediante a reprodução de um sistema de privilégios sociais, já que nestas disciplinas notou-se a 

predominância de alunos ingressantes por ampla concorrência, “Ademais, identificou-se que, 

notadamente nos cursos de mais alta demanda, a predominância relativa de discentes que 

ingressaram por ampla concorrência na UFABC está acima do esperado - caso o perfil de 

ingresso observado se distribuísse de forma equitativa entre as vagas disponibilizadas pelos 

cursos de formação específica.” (RELATÓRIO, p.04). O Grupo de Trabalho, após apresentar os 

dados de um amplo estudo realizado, sugeriu a alteração da referida resolução, buscando: “[...] 

assegurar aos estudantes que ingressaram pelas cotas o acesso aos cursos específicos.” 

(RELATÓRIO, p.07). 

 O Relatório subsidiou a proposta encaminhada a Comissão de Graduação da UFABC, 

sendo esta discutida nas sessões VIII, IX, X e XI de 2021 e I e II de 2022, assim como em suas 

respectivas continuações. Nestas reuniões procedeu-se a uma ampla discussão que aprimorou e 

amadureceu a proposta de Resolução que normatiza a matrícula nos Cursos de Formação 

Específica, revoga e substitui a Resolução ConsEP nº 31, sendo a mesma aprovada na sessão II de 

2022. Na II sessão ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão de 2022, em 19/04/2022, 

a proposta de resolução foi discutida no Expediente da reunião.  

 As discussões realizadas no âmbito da II sessão ordinária do ConsEPE subsidiaram a 

minuta de resolução e este parecer, apresentado para discussão dos conselheiros em Ordem do Dia, 

na III sessão ordinária ConsEPE. 

  

Avaliação 

 A proposta de Resolução que normatiza a matrícula nos Cursos de Formação Específica, 

revoga e substitui a Resolução ConsEP nº 31 possui como objetivos principais a sistematização do 

acesso aos cursos específicos ofertadas pela UFABC e o fomento e ampliação das políticas 

afirmativas já em execução na universidade. Consideramos que este último objetivo apresenta-se 

como imprescindível e notável, especialmente se temos como propósito nos mantermos alinhados 

ao PPI e seus princípios basilares de interdisciplinaridade, inclusão social e excelência.  

 Mediante a necessária revisão da resolução, elaborada em contexto diverso do que temos 

atualmente, seja em relação aos cursos de ingresso e específicos, como por termos estudos e dados 

que identificaram sérios problemas quanto à matrícula em até três cursos específicos 

simultaneamente, o número de concluintes dos cursos de ingresso aquém do esperado e a 

integralização do curso em tempo superior ao previsto, bem como uma melhor organização e 

fidelidade das informações encaminhadas ao Censo da Educação Superior, procedemos à análise 

do documento e sugestões apresentadas a seguir.  
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 Assim, dada a ampla discussão realizada no âmbito da CG e Consepe e acatadas as 

sugestões pela área demandante, sugerimos modificações pontuais expressas abaixo. 

 

1. Realocação dos §5º ao §7º do Art. 3º para Art. 5º. 

 Caput Art. 3º delibera sobre vagas, temática diversa dos §5º a §7º que argumentam sobre 

matrículas. Art.5º Matrícula em curso específico. 

 §5º do Art. 3º tornar-se §2º do Art. 5º.  

 §6º do Art. 3º tornar-se §1º do Art. 5º.  

 §7º do Art. 3º tornar-se §4º do Art. 5º. 

 Checar necessidade de renumeração dos § subsequentes. 

 

2. §5º do Art. 8. 

 Onde se lê: §5º O discente que tiver uma de suas matrículas em Curso de Formação 

Específica cancelada em virtude do previsto pelo §4º, indicará o Curso de Formação 

Específica em que pretende manter a matrícula. 

 Leia-se: §5º A matrícula em Curso de Formação Específica cancelada em virtude do 

previsto pelo §4º, será definida pelo curso com menor CPk do discente. 

 

3. § 2º do Art. 10. 

 Onde se lê: § 2º Aos bacharéis de Cursos Interdisciplinares, graduados por outras  

universidades, será facultado requerer o mesmo benefício, cuja concessão, entretanto,  

dependerá de processo de equivalência do título original, a ser regulamentado. 

 Leia-se: § 2º Aos bacharéis e licenciados de Cursos Interdisciplinares, graduados por 

outras  universidades, será facultado requerer o mesmo benefício, cuja concessão, 

entretanto,  dependerá de processo de equivalência do título original, a ser regulamentado. 

 

 Conclusão 

 

O parecer é favorável à aprovação da proposta de Resolução que normatiza a matrícula nos Cursos 

de Formação Específica, revoga e substitui a Resolução ConsEP nº 31. 

 

 

 

 

 

 

 


