
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Secretaria-Geral 

Divisão de Conselhos 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356-7635 

conselhos.superiores@ufabc.edu.br 

 

 

Ata nº 05/2017/Ordinária/ConsEPE  

1 

 
 

Aos 13 dias do mês de junho do ano de 2017, no horário das 14h, na sala dos Conselhos, 1º 1 

andar, Bloco A, Torre I da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 2 

5001, Santa Terezinha, Santo André, realiza-se a V sessão ordinária do Conselho de Ensino, 3 

Pesquisa e Extensão (ConsEPE) da UFABC de 2017, previamente convocada  pelo magnífico 4 

reitor, Klaus Capelle e presidida pelo vice-reitor, Dácio Roberto Matheus, com a presença dos 5 

seguintes conselheiros: Adalberto Mantovani M. de Azevedo, pró-reitor adjunto de extensão e 6 

cultura; Alexandre Hiroaki Kihara, pró-reitor de pós-graduação; Carolina Moutinho Duque de 7 

Pinho, representante suplente dos coordenadores de graduação; Cássia Gonçalves de Souza, 8 

representante dos técnicos administrativos; Cristina Fróes de Borja Reis, representante docente 9 

do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Elizabeth 10 

Teodorov, representante suplente docente do Centro de Matemática, Computação e Cognição 11 

(CMCC); Emerson Bellini Lefcadito de Souza, representante dos técnicos administrativos; Fabio 12 

Willy Parno, representante discente de graduação; Gilberto Marcos Antônio Rodrigues, 13 

representante docente do CECS; Harki Tanaka, vice-diretor do CECS; Iara Franco Schiavi, 14 

representante dos discentes de pós-graduação; Jair Donadelli Júnior, representante docente do 15 

CMCC; Julio Carlos Teixeira, representante docente suplente do CECS; Marcela Sorelli 16 

Carneiro Ramos, pró-reitora de pesquisa; Matheus Troilo de Oliveira, representante suplente 17 

discente de graduação; Patrícia Dantoni, representante docente do Centro de Ciências Naturais e 18 

Humanas (CCNH); Paula Ayako Tiba, pró-reitora de graduação; Paulo Henrique de Mello 19 

Sant'Ana, representante dos coordenadores de pós-graduação; Pedro Galli Mercadante, 20 

coordenador do Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T); Pieter Willem Westera, 21 

representante suplente docente do CCNH; Rafael Candido de Lima Junior, representante 22 

discente de graduação; Rodilei Silva Morais, representante discente de graduação; Rodrigo 23 

Fresneda, representante suplente docente do CMCC; Ronei Miotto, diretor do CCNH e Silas 24 

Araújo Leite de Oliveira, representante dos técnicos administrativos. Ausência justificada: 25 

Edson Pimentel, diretor do CMCC. Ausentes: Isis Sousa Oliveira Pereira, representante dos 26 

discentes de pós-graduação; Marco Antônio Bueno Filho, representante docente do CCNH e 27 

Ramon Vicente Garcia Fernandez, coordenador do Bacharelado em Ciências e Humanidades 28 

(BC&H). Não votantes: Amanda Thaís de Mattos, servidora técnico-administrativa; 29 

Claudia Oliveira da Silva, servidora técnico-administrativa; Gabriel Valim Alcoba Ruiz, servidor 30 

técnico-administrativo; Juliete Vitorino dos Santos, discente de pós-graduação e Soraya 31 

Cordeiro, secretária-geral. Apoio administrativo: Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão 32 

de Conselhos; Daniely Dias Campos e Natália Paranhos Caoduro, assistentes em administração 33 

da Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, o presidente, após cumprimentar os presentes, abre 34 

a sessão às 14h09, com os informes da Reitoria: Professor Dácio  informa que o professor  35 

Klaus encontra-se em afastamento internacional e convida o professor Ronei para compor a 36 

Mesa. Ainda, comunica que foi instituído o Grupo de Trabalho (GT) para estudos de fluxos e 37 

processos de alocação de disciplinas e revisão da Resolução ConsEPE nº100, conforme 38 

deliberação na III sessão ordinária deste Conselho. O GT tem prazo de 90 dias para conclusão 39 

dos trabalhos e após, apresentará os resultados a este Conselho. Informes dos Conselheiros : 1) 40 

http://cecs.ufabc.edu.br/
http://ccnh.ufabc.edu.br/
http://ccnh.ufabc.edu.br/
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Professor Ronei parabeniza os alunos pela Semana de Integração Universitária (SIU) e pelas  41 

criações de aplicativo e mapa das aulas para auxílio aos calouros. Registra ainda, sugestão ao 42 

Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (CETIC)  para que convide os 43 

alunos a mostrar suas ideias; 2) a representante dos técnicos administrativos Cássia informa que 44 

dia 23 de junho será realizada a coleta de resíduos  químicos da UFABC por uma empresa 45 

especializada. Comunica que foram encaminhados informativos para os diretores dos  Centros, 46 

Pró-Reitoria de Pesquisa  e Coordenação de laboratórios didáticos e que os formulários de 47 

solicitação devem ser enviados até dia 20 de junho. Complementa que há, na página da 48 

Prefeitura Universitária, na Divisão de Gestão Ambiental, uma aba com todas as informações 49 

necessárias. Acrescenta que a  ideia  é que se elimine todos os resíduos  que estão armazenados 50 

em laboratórios para diminuir o risco de acidente e a exposição dos usuários dos laboratórios a 51 

esses resíduos. Professor Dácio solicita que todos os conselheiros, dirigentes e coordenadores 52 

repassem esse informe para suas áreas, sendo fundamental a eliminação adequada desses 53 

resíduos; 3) o representante dos discentes de graduação Fábio informa que a SIU foi um evento 54 

que ocorreu na semana que antecedeu o início das aula, com intuíto de fazer os ingressantes 55 

terem um contato maior com a UFABC, com seus setores e com as entidades estudantis. Explana 56 

que  esse ano foram realizados 142 eventos distribuídos em 5 dias de atividades nos dois campi, 57 

além de contar com uma plataforma on line para cadastro e monitoramento da participação, 58 

totalizando mais de  1187 inscritos, entre ingressantes, veteranos e comunidade externa,  e cerca 59 

de 220 horas de atividades complementares aos ingressantes e com a participação de  47 60 

entidades e 6 setores da UFABC.  Agradece às Pró-Reirorias de Assuntos Comunitários e 61 

Políticas Afirmativas, de Graduação, de Pesquisa e de Extensão e Cultura,  à Biblioteca, à 62 

Assessoria de Relações Internacionais e à UFABC Sustentável. Informa ainda,  que foi realizada 63 

uma pesquisa de satisfação e que o evento fora muito elogiado.  Comunica  que no decorrer do 64 

evento houve um caso de machismo, no qual uma das atividades demonstrou aos ingressantes 65 

algo que não é compactuado na UFABC. Finaliza  registrando o repúdio da coordenação da SIU 66 

a esse ato. Professor Dácio complementa parabenizando a participação dos alunos na 67 

coordenação com qualidade, interesse e empenho e as áreas da Universidade têm por obrigação 68 

dar o apoio e contribuir para a realização do evento; 4) a representante  dos discentes de pós-69 

graduação, Iara Franco Schiavi,  registra nota de repúdio: “Repudimos a oferta da disciplina 70 

Formação Espacial Brasileira do programa de pós-graduação em Planejamento e Gestão do 71 

Território que será ministrada nos dias 2 de junho e posteriormente de forma concentrada nos 72 

dias 4, 7, 9, 11, 14, 16 e 18 de agosto, prejudicando a participação dos discentes, além de 73 

prejudicar o processo de aprendizagem. Os alunos, ao tentarem questionar a decisão, viram-se 74 

incapacitados devido à ausência de representação discente no colegiado/coordenação do curso”. 75 

Professor Alexandre Kihara alega que  o relato não chegou ao conhecimento da Pró-Reitoria de 76 

Pós- Graduação (ProPG) e colocou-se à disposição para auxiliar na solução do problema. 77 

Professor Dácio comunica que o relato será registrado em ata e solicita que a conselheira 78 

também o envie à ProPG; 5) professor Adalberto informa que acontecerá dia 22 de junho, na 79 

UFABC,  o III Congresso de Extensão Universitária da UFABC. Haverá atividades nos dois 80 

campi,  com os objetivos de divulgar as atividades de extensão universitária desenvolvidas por 81 

alunos, docentes e técnicos administrativos, além de discutir conceitualmente e buscar 82 

experiências de extensão para auxílio e inspiração de novas atividades na comunidade. Dentre as 83 

atividades, cita: no campus Santo André,  período da manhã, Mesa de debate com o tema 84 

“Extensão e Cultura por quem faz Extensão e Cultura” que contará com a participação do 85 
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professor João Frederico da Costa Azevedo Meyer, ex-pro-reitor de Extensão da Universidade de 86 

Campinas (Unicamp). No período da tarde, outra Mesa de debate com o tema “Experiências de 87 

indissociabilidade entre Extensão-Pesquisa-Ensino” que contará com a participação da  88 

professora Vera Engler Cury, pró-reitora de Extensão e Assuntos Comunitários da PUC 89 

Campinas. No decorrer do dia haverá apresentações dos trabalhos de Extensão realizados na 90 

UFABC e encerrará com apresentação cultural. Em São Bernardo,  no período da noite, haverá 91 

atividades culturais, lançamento de coleção de livros “Direitos Humanos, Gênero e Diversidade 92 

na Escola” e palesta de encerramento com o tema : “A Universidade e a garantia de direitos” 93 

com o professor  Jessé de Souza, ex-presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 94 

(IPEA). No ensejo, convida todos e todas e solicita que o convite seja divulgado; 6) professor 95 

Alexandre Kihara informa que foram iniciadas as avalições de 3 propostas  de novos programas 96 

de pós-graduação:  Pós-Graduação em Relações Internacionais, Pós-Graduação em Engenharia 97 

de Produção e Pós-Graduação, na forma de mestrado profissional, em Administração. As 98 

propostas estão sendo avaliadas pela Comissão de Pós- Graduação (CPG) de acordo com o fluxo 99 

determinado pelo Conselho Universitário, de forma que na próxima reunião da CPG as propostas 100 

sejam deliberadas e, em caso de aprovação, sigam para os conselhos dos Centros e Conselhos 101 

Superiores. No ensejo, afirma que a ProPG está  trabalhando para o crescimento da Pós-102 

Graduação na UFABC, prezando pela qualidade, em consonância com o Plano de 103 

Desenvolvimento Institucional (PDI); 7) professora Paula Tiba informa que esse ano, com 104 

exceção dos dois Bacharelados Interdisciplinares, dos cursos de Ciências Sociais Aplicadas do 105 

CECS e da Neurociência, todos os demais cursos serão avaliados pelo Exame Nacional de 106 

Desempenho de Estudantes (ENADE).  O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 107 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) informou recentemente que o ENADE sofreu algumas 108 

alterações e que o calendário  oficial deve ser publicado em breve; comunica que  já está sendo 109 

feita a divulgação para os coordenadores e alunos. Alega que uma provável consequência é a 110 

possibilidade de ter que adiar a colação de grau prevista para dezembro. Afirma que voltará a 111 

informar este Conselho assim que tiver mais detalhes. Passa a palavra para o professor Leonardo 112 

Steil  que parabeniza os alunos pela SIU e informa que a  ProGrad tem algumas atividades nesse 113 

sentido, sendo uma delas o curso de reforço em matemática, elaborado pelo professor Maurício 114 

Richartz em parceria com a Divisão de Ensino e Aprendizagem Tutorial (DEAT). Menciona que 115 

em 2017, foram atendidos 793 alunos ingressantes e estão previstas 250 vagas para os segundo e 116 

terceiro quadrimestres atendendo a todos os alunos que tiverem interesse. Afirma que essa 117 

Divisão também é responsável pelo Programa de Ensino e Aprendizagem Tutorial (PEAT) e 118 

realiza com regularidade  oficinas sobre o sistema universitário da UFABC, orientações sobre os 119 

cursos e sobre o PEAT. Menciona que em 2017 foram atendidos mais de 600 alunos ingressantes 120 

em cada uma das oficinas temáticas no período de fevereiro a maio, quando os ingressantes não 121 

estão em aulas e têm disponibilidade para participar dessas atividades; 8) professora Carolina 122 

parabeniza os alunos pela SIU e destaca a importância  do evento que além de receber os novos 123 

ingressantes, também promove a integração dos alunos veteranos e fortalece os cursos de 124 

graduação e pós-BI. Cita a importância especificamente no curso de Planejamento Territorial, 125 

que  teve ampla divulgação da “II Semana de Planejamento Territorial”, de 26 a 29 de junho,  126 

um evento totalmente organizado e realizado pelos alunos. Agradece toda a mobilização dos 127 

alunos e das Pró-Reitorias envolvidas e comprometimento do reitor e vice reitor; 9) professora 128 

Marcela agradece aos alunos e à ProGrad pela SIU e  informa que a Pró-Reitoria de Pesquisa 129 

também participou do evento em apresentações que foram realizadas no campus São Bernardo 130 
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do Campo, relatando ter sido uma experiência muito interessante com alunos muito envolvidos. 131 

Ressalta a importância dessa integração para a pesquisa e cita que nesse ano se obteve um 132 

recorde de submissão de projetos de Iniciação Científica. Comunica ainda que foi lançado o 133 

edital para o  programa Pesquisando Desde o Primeiro Dia (PDPD)  e já está evoluindo com 134 

muita intensidade. No ensejo, informa que o Bloco L, no campus Santo André,  já está sendo 135 

utilizado pela ProPes e por dicentes e docentes  com a entrega de alguns laboratórios, convida a 136 

todos para conhecer o espaço; 10) o representante dos técnicos administrtativos, Emerson, 137 

comunica que está em andamento o GT Pós-Graduação, que foi instituído para estudar a 138 

viabilidade de criação dos programas de pós-graduação voltados para a categoria dos técnicos 139 

administrativos, bem como reservas de vagas nos programas existentes e nos que surgirem dessa 140 

demanda. O GT enviou uma pesquisa para a categoria e obteve adesão de 60% dos técnicos 141 

tendo como um dos resultados preliminares a maior demanda  por Mestrados Profissionais do 142 

que por Mestrados Acadêmicos. Convida o professor Alexandre e os proponentes do programa 143 

de pós-graduação em Mestrado Profissional em Administração para conversar com o GT, afim 144 

de  viabilizar meios para que na primeira entrada já tenha uma reserva de vagas destinada aos 145 

técnicos administrativos. Professor Alexandre esclarece que até o momento manteve um certo 146 

distanciamento para manter a independência do GT e assim que os dados estiverem compilados 147 

irá conversar com o membros que o compõe. Afirma, ainda,  que  a demanda interna para esse 148 

programa específico foi muito considerada desde as primeiras discussões.Ordem do Dia: Ata da 149 

IV sessão ordinária de 2017, realizada no dia 9 de maio de 2017. Professor Júlio solicita, a 150 

pedido da professora Denise Consonni,  a correção na linha 103 conforme: onde se lê “vii) não 151 

utilizar a letra “I” como conceito, pois será excluída do sistema, e substituí-la por algum dos 152 

conceitos já padronizados”, leia-se “vii) utilizar na avaliação apenas os conceitos padronizados 153 

para o Sistema Integrado de Gestão (SIG) da UFABC, quais sejam A, B, C, D e F”. Acatada. 154 

Professor Gilberto Rodrigues apresenta-se e justifica sua ausência nas reuniões anteriores e 155 

solicita que na linha 25 conste a ausência justificada do professor Marcos Vinicius Pó, seu 156 

suplente. A secretária-geral, Soraya, esclarece que quando a  ausência é justificada  consta o 157 

nome do titular, porém acata a correção da retirada da palavra “suplente”. O representante dos 158 

técnicos administrativos, Emerson, solicita que se corrija o nome do SinTUFABC, conforme: 159 

onde se lê: “Sindicato dos Trabalhadores nas Universidades Federais do ABC (SinTUFABC)”, 160 

leia-se: “Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais do ABC (SinTUFABC)”. 161 

Acatada. Finda as discussões, o documento com alterações é encaminhado para votação, sendo 162 

aprovado com 3 abstenções. Minuta de resolução que altera a Resolução ConsEP nº 63, de 10 de 163 

maio de 2010, que estabelece regras para trancamento de matrícula nos cursos de graduação na 164 

UFABC. Professor Harki relata o assunto apresentando as alterações e os motivos que levaram a 165 

essa revisão. Finaliza indicando seu parecer favorável à aprovação do documento. Professora 166 

Paula complementa informando sobre a alta demanda da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários 167 

e Políticas Afirmativas (ProAP) em atender os alunos com dúvidas de trancamento relacionados 168 

a luto e doença na família, casos que não deveriam serem tratados na ProAP. Em discussão 169 

foram solicitados os números desses casos ou atendimentos para subsídio das discussões. Ainda, 170 

são manifestadas algumas preocupações com questões aos atestados médicos; princípio da boa 171 

fé; aumento no número de trancamento. Professora Paula apresenta os números de 2016: total 172 

1824 trancamentos, sendo 1293 por motivos pessoais, que não precisam ser comprovados e os 173 

demais justificados dentro da norma vigente. Há manifestações favoráveis às alterações 174 

esclarecendo que o princípio de boa fé deve sempre existir e que, com essas mudanças, haverá 175 
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um controle maior dos trancamentos, além de dar a oportunidade da Universidade oferecer 176 

melhor atendimento ao alunos. Há ainda a proposta de alteração do texto do inciso VIII  177 

conforme: “Afastamento para cuidados permanentes de cônjuge, companheiro, familiar ou outra 178 

pessoa com quem mantenha vínculo afetivo, acometido por doença grave, desde que a exigência 179 

de cuidados seja comprovada por declaração médica”. Proposta acatada pela área demandante e 180 

pelo relator em consenso com o Conselho. Findas as discussões, o documento com alterações é 181 

encaminhado para votação e aprovado por unanimidade. Como nenhum dos participantes deseja 182 

fazer uso da palavra, o reitor agradece a presença de todos e encerra a sessão às 15h34. Do que 183 

para constar, nós, Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão de Conselhos; Daniely Dias 184 

Campos e Natália Paranhos, assistentes em administração da Secretaria-Geral, em conjunto com 185 

Soraya Cordeiro, secretária-geral, lavramos e assinamos a presente Ata aprovada pelo Conselho. 186 
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