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ATA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2ª SESSÃO DO CONSELHO DE GRADUAÇÂO  1 

Data: 16/11/2015 2 

Horário: 14h15min. 3 

Presidência: Profª. Dra. Maria Sílvia de Assis Moura  4 

Secretária: Simone M. Confella Aguiaro 5 

Membros Presentes: Conforme assinaturas na lista anexa 6 

Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas e 7 

quinze minutos, no Anfiteatro da Reitoria da UFSCar, campus São Carlos, local equipado 8 

com meios de tecnologias de comunicação recíproca à distância, conectado com os campi 9 

de: Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino, a senhora Presidente do Conselho, em exercício, 10 

Profª. Dra. Maria Silvia de Assis Moura deu inicio a reunião, agradecendo a presença de 11 

todos. Em Sorocaba a reunião foi presidida pelo Prof. Dr. Giovanni Pimenta Mambrini e 12 

secretariada pela Sra. Ana Paula Gonçalves; em Araras foi presidida e secretariada pela 13 

Profa. Dra Renata Sebastiani e em Lagoa do Sino foi presidida pela Profa. Dra. Juliana 14 

Martin do Prado e  secretariada pelo Prof. Dr. Waldir Cintra de Jesus Junior. 15 

Comunicações da Presidência. O Sr. Fernando Moura Fabbri Petrilli, diretor da DiGRA, 16 

relatou sobre a reunião do dia 12 de novembro de 2015 que apresentou a  funcionalidade do 17 

programa SIGA aos chefes de departamentos e coordenadores de curso em relação a oferta 18 

de disciplinas, descrevendo como uma reunião tranquila sem muitas duvidas sobre a 19 

utilização do sistema, mas com vários questionamentos sobre regra em geral.Acrescentou 20 

que as ofertas de disciplinas ficarão abertas até sexta-feira dia 20 de novembro encerrando  21 

às 23h59 e não haverá a pré-inscrição automática de teste, por ela não mostrar um cenário 22 

real da situação, pois ao ser lançada as notas, era apresentado uma outra situação.O Sr. 23 

Fernando ainda pediu a colaboração dos coordenadores de curso para que verificassem os 24 

números de vagas que serão destinadas aos calouros e encaminhem essas informações ao 25 

departamento, sendo assim enviados ao sistema SIGA , pois não haverá geração 26 

antecipada do  RA e consequentemente a inscrição em disciplinas, ele será gerado de 27 

acordo  com as matriculas pelo SISU. Acrescentou dizendo que em janeiro será feita a pré-28 

inscrição automática real e com os mapas encaminhados no calendário. 29 

Comunicações dos Membros. Sem comunicações. Assuntos a serem submetidos à 30 

apreciação dos conselheiros: A Profa. Dra. Maria Sílvia de Assis Moura relatou o primeiro 31 

caso de recurso de estudante, do qual o estudante ingressante em 2007/1 necessita cursar 32 

20 créditos para concluir e está deferido em 8 créditos, em 2015/2 foi indeferido por vaga em 33 
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disciplina do segundo perfil e entrou com recurso em outubro de 2015 que foi indeferido, 34 

entrou novamente com o recurso com o motivo de que a disciplina solicitada tem mais uma 35 

sequência de duas disciplinas a serem feitas para a conclusão do curso. O prof. Dr. Edilson 36 

Reis Rodrigues Kato, coordenador do curso de Engenharia de Computação acrescentou 37 

que a disciplina Cálculo 2 é pré requisito para mais duas disciplinas e em 2016 ele jubilará. 38 

Também disse que o estudante já esta cursando a disciplina de forma irregular e que a 39 

disciplina somente é oferecida no segundo semestre do ano, e diz ser especial o caso 40 

porque a disciplina pode ser oferecida no primeiro semestre, mas pelo sistema será 41 

indeferido porque ele não é considerado como concluinte e que se ele conseguir fazer essa 42 

disciplina apenas no segundo semestre ficará assim faltando mais duas o que fará com que 43 

ele fique mais um ano na Universidade. O Sr. Fernando Moura Fabbri Petrilli, diretor da 44 

DiGRA, comunicou que agora com o sistema SIGA os estudantes, nesses casos serão 45 

considerados como jubilando, pois no ProGrad Web havia essa falha. Que nesse caso o 46 

estudante será aceito em prioridade um e dois. Após debate pelo colegiado a Profa. Maria 47 

Sílvia colocou em votação. O pedido do estudante foi indeferido com 33 votos contrários, 19 48 

favoráveis e 04 abstenções. A Profa. Maria Sílvia pede que os casos três e cinco sejam 49 

analisados em seguida por serem similares ao caso um. Sendo assim ela relato o caso três 50 

em que o estudante do curso de Engenharia de Computação esta cursando 14º semestre, 51 

de 18 possíveis, precisa cursar 36 créditos para concluir o curso em 2016/1 e está inscrito 52 

em 22 créditos, solicita inscrição na disciplina “Método de Matemática Aplicada” que já foi 53 

indeferido por falta de vaga, entrou com recurso que foi indeferido por não ser formando 54 

neste semestre, acrescentou que o estudante poderá concluir o curso em 2016/1 com ou 55 

sem o deferimento desse recurso. Sem mais, foi para votação e o pedido do estudante foi 56 

indeferido com 41 votos contrários, 02 favoráveis e 15 abstenções. O caso cinco foi relatado 57 

pela Profa. Maria Sílvia onde a estudante do curso de Engenharia Química que está 58 

deferida em 22 créditos e ainda deverá cursar mais 54 para concluir o curso, o limite  de 59 

créditos possíveis a cursar são 36, não há como a estudante concluir o curso em 2016/1, 60 

como ela alega. Conclui dizendo que a estudante solicita inscrição na disciplina “Fenômeno 61 

de Transportes 3” na qual foi indeferida por falta de vaga. Como não houve discussão a 62 

Profa. Maria Sílvia já encaminhou para votação e a solicitação da estudante foi indeferida 63 

com 43 votos contrários, 07 favoráveis e 09 abstenções. O discente Thales Casemiro 64 

Borzani, do curso de Engenharia de Computação, questiona o porque dos estudantes não 65 

poderem assistir aula como ouvinte. A Profa. Maria Silvia responde dizendo que para cursar 66 
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uma disciplina o estudante deve estar inscrito nela e não é o professor que decide quem 67 

entra em sala de aula, isso é uma regra..O Prof. Dr. Joelson Gonçalves de Carvalho, 68 

coordenador do curso de Ciências Sociais acrescenta ainda que professor esta preparado 69 

para uma quantidade de estudantes, pois o objetivo não é ser uma palestra e sim uma troca 70 

em ensinar e aprender. A Profa. Maria Sílvia deu andamento relatando o caso dois, onde diz  71 

que a estudante ingressou em 2009/1 e está matriculada no 14º semestre e que necessita 72 

cursar 15 créditos para concluir o curso em 2015/2 e que ela está inscrita em 13 créditos e 73 

falta cursar apenas uma disciplina de 2 créditos, a qual está ofertada em horário conflitante 74 

com uma disciplina que ela está inscrita, mas em um outro departamento oferta uma 75 

disciplina com mesmo nome e ementa, porém com requisito, para um curso que não é o 76 

seu, o professor da disciplina informou que o requisito é apenas para impossibilitar que 77 

alunos a cursem antes do 3º ano. E acrescentou também que o pedido da estudante é para 78 

cursar essa disciplina “Mercado Financeiro”, com quebra de requisito para posteriormente 79 

solicitar a dispensa da disciplina. O Sr. Fernando Petrilli pede para que levem em 80 

consideração que o Projeto Pedagógico do Curso serve para delinear o perfil do profissional 81 

e que cada curso tem suas particularidades e mesmo sendo as mesmas disciplinas, elas 82 

tem visões direcionadas para o seu curso especifico. O discente Esaú Do Nascimento do 83 

curso de Ciências Sociais ressalta que se a disciplina tem a mesma ementa não seria 84 

necessário segurar mais seis meses a estudante na universidade. O Prof. Pedro Ferreira 85 

Filho, coordenador do curso de Estatística, diz ser um problema Institucional, pois a 86 

coordenação e o departamento teriam condições para resolver, pois deveria haver uma 87 

negociação dentro do departamento. Em resposta a Profa. Cristina Lourenço Ubeda, 88 

coordenadora do curso de Administração do campus de Sorocaba, diz que tentou remanejar 89 

os horários, mas não obteve sucesso. Após uma breve discussão a Profa. Maria Sílvia 90 

encaminhou para votação, sendo o pedido da estudante deferido com 53 votos favoráveis e 91 

04 abstenções. O caso quatro foi relatado onde  o estudante do curso de Engenharia de 92 

Produção perdeu vaga por falta de desempenho e solicita manutenção da matricula, ele é 93 

ingressante em 2014/1 e no primeiro semestre foi aprovado em 4 créditos, trancou o 94 

segundo semestre (2014/2) e em 2015/1 não foi aprovado em nenhuma disciplina, o que 95 

levou a perda de vaga por desempenho. Alega motivos financeiros e de saúde de pessoas 96 

próximas, complementou dizendo que a coordenação do curso é favorável. O Prof. Roberto 97 

Antonio Martins, coordenador do curso de Engenharia de Produção, explica que esse 98 

recurso foi indeferido em um primeiro momento porque estava faltando dois documentos 99 
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básicos para avaliação, sendo eles a justificativa documentada alegando a questão da 100 

saúde dos dois membros da família como ele alega e o comprometimento com um 101 

cronograma, então sendo assim não houve tempo hábil para análise, mas complementa 102 

dizendo que agora tais documentos já foram entregues a coordenação e  analisados com a 103 

conclusão de serem favoráveis a reintegração. Em seguida a Profa. Maria Sílvia encaminha 104 

para votação e a solicitação do estudante é deferida com 46 votos favoráveis, 04 contrários 105 

e 05 abstenções. As 16h20 a transmissão com o Campus de Sorocaba foi interrompida pelo 106 

corte de energia em Sorocaba. Referente ao assunto em pauta sobre a calourada, a Profa. 107 

Maria Sílvia apresentou a proposta feita pela comissão designada para esse assunto onde é 108 

sugerido que as atividades sejam realizadas em dois dias na primeira semana com 109 

atividades lúdicas e de integração entre as pessoas, e algumas semanas após que seja  110 

feita uma situação institucional com apresentação das Pró-Reitorias e dos serviços ligados à 111 

graduação em todos os Campi, tal documento com essas propostas, foi enviado aos 112 

membros do conselho via e-mail para análise e pergunta se podem continuar trabalhando 113 

nesse sentido. Nesse momento o Prof. Neto, coordenador do curso de Engenharia Civil, 114 

chama atenção para o dia da matricula dos estudantes, onde acontecem cenas deploráveis 115 

e diz ser mais preocupante. O Sr. Fernando acrescenta dizendo que tem problemas sérios 116 

nesse momento, e que até é pedido para que os veteranos não cheguem perto da frente do 117 

prédio, mas não são atendidos e que há discentes que querem acolher e ajudar, em contra 118 

partida há aqueles que partem para um lado mais agressivo. Após uma ampla discussão 119 

chegou à conclusão de que seja criada uma resolução proibindo o trote e visto que não 120 

houve nenhuma opinião contrária à proposta da comissão sobre a calourada, a Profa. Maria 121 

Sílvia diz que continuarão trabalhando nesse sentido e incluirá aos trabalhos da comissão a 122 

criação de propostas para o dia da matricula dos estudantes. A Profa. Maria Sílvia encerrou 123 

a reunião, agradecendo a presença e a participação de todos. Eu, Simone M. Confella 124 

Aguiaro, secretária, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos membros 125 

presentes.  126 

 127 

Profa. Dra. Maria Sílvia de Assis Moura __________________________________________ 128 

Presidente em exercício 129 

Profa. Dra. Maria Teresa Marques Novo Mansur ___________________________________ 130 

Coord. Curso de Biotecnologia 131 

Prof. Dr. Valter Vieira de Camargo_______________________________________________ 132 
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Coord. Curso de Ciência da Computação 133 

Profa. Dra. Cristina Paiva de Sousa _____________________________________________ 134 

Coord. Curso de Ciências Biológicas - Bacharelado 135 

Profa. Dra. Evelise Nunes Fragoso de Moura _____________________________________ 136 

Vice – Coord. Curso de Ciências Biológicas - Licenciatura 137 

Prof. Dr. Joelson Gonçalves de Carvalho _________________________________________ 138 

Coord. Curso de Ciências Sociais 139 

Profa. Dra. Adriana Garcia Gonçalves ___________________________________________ 140 

Coord. Curso de Educação Especial 141 

Prof. Dr. José Marques Novo Junior _____________________________________________ 142 

Coord. Curso de Educação Física – Bacharelado 143 

Profa. Dra. Daniela Godói Jacomassi ____________________________________________ 144 

Coord. Curso de Educação Física - Licenciatura 145 

Profa. Dra. Adriana Barbieri Feliciano ___________________________________________ 146 

Coord. Curso de Enfermagem 147 

Prof. Dr. José da Costa Marques Neto ___________________________________________ 148 

Coord. Curso de Engenharia Civil 149 

Prof. Dr. Edilson Reis Rodrigues Kato ___________________________________________ 150 

Coord. Curso de Engenharia de Computação 151 

Prof. Dr. Daniel Rodrigo Leiva _________________________________________________ 152 

Coord. Curso de Engenharia de Materiais 153 

Prof. Dr. Roberto Antonio Martins _______________________________________________ 154 

Coord. Curso de Engenharia de Produção 155 

Prof. Dr. Celso Ap. de França __________________________________________________ 156 

Coord. Curso de Engenharia Elétrica 157 

Prof. Dr. Armando Ítalo Sette Antonialli __________________________________________ 158 

Coord. Curso Engenharia Mecânica 159 

Prof. Dr. André Bernardo _____________________________________________________ 160 

Coord. Curso de Engenharia Química 161 

Prof. Pedro Ferreira Filho _____________________________________________________ 162 

Coord. Curso de Estatística 163 

Profa. Dra. Ana Carolina Soliva Sória ___________________________________________ 164 

Coord. Curso de Filosofia 165 
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Profa. Dra. Karina Gramany Say _______________________________________________ 166 

Coord. Curso de Gerontologia 167 

Prof. Dr. Sadao Massago _____________________________________________________ 168 

Coord. Curso de Matemática 169 

Profa. Dra. Flávia Gomes Pillegi  Gonçalves ______________________________________ 170 

Coord. Curso de Medicina 171 

Profa. Dra. Daniela Dotto Machado _____________________________________________ 172 

Coord. Curso de Música 173 

Prof. Dr. Alejandro López Castillo _______________________________________________ 174 

Coord. Curso de Química - Bacharelado 175 

Profa. Dra. Dulce Helena Ferreira de Souza ______________________________________ 176 

Coord. Curso de Química - Licenciatura 177 

Educação à distância 178 

Prof. Dr. Jorge Akutsu _______________________________________________________ 179 

Coord. Curso de Engenharia Ambiental 180 

Profa. Dra. Jarina Rodrigues Fernandes _________________________________________ 181 

Coord. Curso de Pedagogia - Licenciatura 182 

Profa. Dra. Marilde Terezinha Prado Santos ______________________________________ 183 

Coord. Curso de Sistemas de Informação - Bacharelado 184 

Representantes de Centros 185 

Prof. Dr. Luiz Fernando Takase ________________________________________________ 186 

CCBS 187 

Profa. Dra. Isadora Valencise Gregolin __________________________________________ 188 

CECH 189 

Representantes Técnico - Administrativo 190 

Fernando Moura Fabri Petrilli __________________________________________________ 191 

Maria Estela A. Pisani Canevarolo ______________________________________________ 192 

Representantes Discentes 193 

Marcondy Maurício de Souza __________________________________________________ 194 

Thales Casemiro Borzani _____________________________________________________ 195 

Ivan Paulo Batalha Braga _____________________________________________________ 196 

Elizabete de Sá Paulo _______________________________________________________ 197 

Pedro Vinicius Gallo Menegasso _______________________________________________ 198 
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Matheus Bachetti Vervloet ____________________________________________________ 199 

Rafael Rodrigues Bordin ______________________________________________________ 200 

Luciana Maria dos Santos ____________________________________________________ 201 

Dionisius Mayr _____________________________________________________________ 202 

Ed Angel França Almeida _____________________________________________________ 203 

Suplentes: 204 

Diógenes Carneiro Eloi Monteiro _______________________________________________ 205 

Flávia Caroline Augusto Salmázio ______________________________________________ 206 

Márcio Junior Ventura Martins _________________________________________________ 207 

Lauro André Coutinho Lourenço ________________________________________________ 208 

Esaú M. M. do Nascimento ____________________________________________________ 209 

Caio Vinicius Oliveira de Mello _________________________________________________ 210 


