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Santo André-SP, 09 de junho de 2022.

À Divisão de Conselhos

Assunto: Solicitação de inclusão na pauta da III sessão ordinária do ConsEPE - Proposta
de revisão da Resolução ConsEPE nº 230.

Prezados,

Ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) encaminhamos proposta de
substituição da Resolução ConsEPE nº 230 de 2019.

A substituição da Resolução tem como principal fator motivador a aprovação da Resolução
ConsEPE nº 253 de 2022, que implicou a necessidade de:
1. incluir a ProEC no fluxo de análise de Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs);
2. indicar que o PPC deve explicitar como as ações de extensão contribuem para a formação
com excelência, interdisciplinaridade e inclusão;
3. atualizar as informações que devem constar nas disciplinas, considerando o fator E, que
representa a carga horária extensionista e cultural incorporada em disciplinas;

Além disso, são sugeridas as seguintes alterações:
1. normatização do fluxo de aprovação de projetos pedagógicos de novos cursos (e não
somente de aprovação de revisão/atualização de projetos pedagógicos de cursos já
existentes);
2. alteração quanto à condição dos discentes de transferência interna, a quem se faculta a
possibilidade de aderir ou não ao novo PPC aprovado.

A proposta de substituição da Resolução ConsEPE nº 230 de 2019 foi discutida em expediente
na III sessão ordinária da Comissão de Graduação; e nas IV e V sessões ordinárias da
Comissão de Graduação, já na ordem dia. A versão apresentada pelo relator, professor César
Ribeiro, foi aprovada por unanimidade na V sessão ordinária.

Atenciosamente,



Fernanda Graziella Cardoso
Presidente da Comissão de Graduação
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