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Aos 15 dias do mês de maio do ano de 2018, no horário das 14h, na sala dos Conselhos, 1º andar, 1 

Bloco A, Torre I da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, 2 

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

e Extensão (ConsEPE) da UFABC de 2018, previamente convocada pelo magnífico reitor pro 4 

tempore, Klaus Capelle, e presidida pelo reitor pro tempore em exercício Dácio Roberto 5 

Matheus, com a presença dos seguintes conselheiros: Adriano Gomes de Freitas, representante 6 

discente de pós-graduação; Allan Moreira Xavier, coordenador do Bacharelado em Ciência e 7 

Tecnologia (BC&T); Carolina Moutinho Duque de Pinho, representante dos coordenadores de 8 

curso de graduação; Cássia Gonçalves de Souza, representante dos técnicos administrativos; 9 

Charles Morphy Dias dos Santos, pró-reitor de pós-graduação; Denise Consonni, representante 10 

docente do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Elizabeth 11 

Teodorov, representante suplente docente do Centro de Matemática, Computação e Cognição 12 

(CMCC); Emerson Bellini Lefcadito de Souza, representante dos técnicos administrativos; 13 

Evonir Albrecht, pró-reitor adjunto de extensão e cultura; Fernanda Simoni Ferri Ligabue, 14 

representante suplente discente de graduação; Gabriel Santos Carneiro, representante suplente 15 

discente de graduação; Gilberto Marcos Antonio Rodrigues, representante docente do CECS; 16 

Giselle Watanabe, representante suplente docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas 17 

(CCNH); Jair Donadelli Júnior, representante docente do CMCC; Jonas Moreira Silva, 18 

representante suplente discente de pós-graduação; João Henrique Muniz de Souza, representante 19 

discente de graduação; Marcelo Bussoti Reyes, diretor do CMCC; Marcos Vinicius Pó, 20 

coordenador do Bacharelado em Ciências e Humanidades (BC&H); Maria Gabriela Silva 21 

Martins da Cunha Marinho, vice-diretora do CECS; Maria Luiza Levi Pahim, representante 22 

suplente docente do CECS; Mariana Urrestarazu de Freitas, representante suplente discente de 23 

graduação; Patrícia Dantoni, representante docente do CCNH; Paula Ayako Tiba, pró-reitora de 24 

graduação; Pieter Willem Westera, representante docente do CCNH; Rodrigo Fresneda, 25 

representante docente do CMCC; Ronei Miotto, diretor do CCNH; Silas Araújo Leite de 26 

Oliveira, representante dos técnicos administrativos; e Sônia Maria Malmonge, pró-reitora de 27 

pesquisa. Ausências: não há. Não votantes: Daniel Pansarelli, secretário-geral; Amanda Thaís 28 

de Mattos, representante suplente dos técnicos administrativos; Andréia Silva, representante 29 

suplente dos técnicos administrativos; Gabriel Valim Alcoba Ruiz, representante suplente dos 30 

técnicos administrativos; e Pedro Galli Mercadante, vice-coordenador do Bacharelado em 31 

Ciência e Tecnologia (BC&T). Apoio administrativo: Natália Paranhos Caoduro, assistente em 32 

administração e Thiene Pelosi Cassiavillani, substituta eventual da chefe da Divisão de 33 

Conselhos da Secretaria-Geral. Havendo o quórum legal, o presidente em exercício, professor 34 

Dácio Roberto Matheus, inicia a sessão às 14h16, convidando a professora Denise Consonni para 35 

compor a Mesa, tendo em vista as férias regulares do professor Klaus Capelle. Informes da 36 

Reitoria: 1) professor Dácio Matheus informa que a UFABC figurou, novamente, no ranking do 37 

Times Higher Education (THE), ocupando a 153ª colocação. Explica que foram analisadas 38 

instituições de educação superior de 50 diferentes países, dos quais apenas 378 universidades 39 

foram classificadas por critérios rigorosos de qualidade. Comunica que a UFABC subiu 14 40 
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posições na classificação-geral em relação à obtida em 2017, quando ocupou a 167ª posição. 41 

Acrescenta que a notícia já está disponível no site da UFABC e agradece a todos pela 42 

contribuição para que esse resultado fosse alcançado; 2) comunica que, no dia 09 deste mês, a 43 

UFABC foi agraciada com uma Menção Especial de Agradecimento, concedida pelo Ministério 44 

da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação (MCTIC) junto ao Conselho Nacional de 45 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Acrescenta que se trata de uma Menção 46 

Especial em agradecimento e reconhecimento aos significativos serviços prestados ao 47 

crescimento, desenvolvimento, aprimoramento e divulgação do CNPq. Um dos projetos que 48 

motivou a premiação foi a implantação do Programa de Doutorado Acadêmico Industrial (DAI), 49 

sendo a primeira experiência junto ao CNPq em nível nacional, e, após os resultados, o CNPq 50 

intenciona expandir o projeto para outras universidades e programas de pós-graduação; 3) 51 

informa que a Comissão de Gestão de Resíduos da UFABC (CoGRE) encaminhou à Secretaria-52 

Geral (SG) e à Reitoria um informe acerca de problemas que estão havendo na UFABC, com a 53 

intenção de, a princípio, chamar  atenção dos usuários dos laboratórios para o devido 54 

encaminhamento dos resíduos. A Reitoria está mediando as discussões entre a Comissão e a 55 

Prefeitura Universitária (PU), objetivando estabelecer procedimentos que estavam ainda 56 

indefinidos. Acrescenta que, além deste comunicado, futuramente a informação será divulgada 57 

com detalhes técnicos encaminhados pela CoGRe e pela PU ao Conselho, para que possam ser 58 

divulgadas nas áreas de atuação de cada representante deste Colegiado. Informes dos 59 

Conselheiros: 1) professora Sônia Malmonge comunica acerca da ocorrência de um incêndio 60 

envolvendo o Laboratório S28, no subsolo da Torre III, na madrugada deste dia 15. Explica que 61 

houve o disparo do alarme de incêndio e o Corpo de Bombeiros compareceu rapidamente, 62 

agindo prontamente para contenção do fogo. A Polícia Militar fez o Boletim de Ocorrência para 63 

registro do incidente. Informa que a UFABC está aguardando o laudo do Corpo de Bombeiros 64 

para obter informações do ocorrido e quais serão as providências necessárias para reativar o 65 

local. Professor Dácio reforça serem estas as informações até que haja um laudo oficial. 66 

Acrescenta que a segurança dos laboratórios é uma preocupação da Reitoria, que está revendo 67 

alguns procedimentos. Professora Sônia ressalta a importância em nunca ignorar o alarme de 68 

incêndio. Então, professor Ronei Miotto aponta ter obtido acesso a fotos do ocorrido e notou que 69 

algumas portas de emergência estavam trancadas, gerando atraso na ação dos bombeiros; 70 

demonstra preocupação com o fato. Professor Dácio explica que também questionou tais 71 

imagens, ao que lhe foi explicado que, na verdade, as portas foram arrombadas pelos bombeiros, 72 

e foram realizados os procedimentos técnicos corretos para o momento; 2) professor Evonir 73 

divulga o IV Congresso de Extensão Universitária da UFABC (CONEXÃO), evento que contará 74 

com apresentação dos trabalhos executados nas diversas áreas temáticas, visando a divulgá-los. 75 

O evento acontecerá nos dias 14 e 15 de junho.  Acerca da programação, informa que, no dia 14, 76 

às 14h, haverá a abertura com uma Mesa de debate sobre o Panorama da Extensão no Grande 77 

ABC, e, às 19h, ocorrerá a palestra “Questões para a Extensão”, apresentada pelo professor 78 

Pedro Demo; no dia 15, às 9h, será discutida a questão da inserção de extensão em 10% da 79 

Matriz Curricular dos cursos de graduação. Convida a todos e informa que, aos que desejarem 80 

expor seus projetos, as inscrições foram prorrogadas até dia 21 deste mês. Informa que, 81 

simultaneamente a este evento, haverá o 1º Fórum de Gestão Cultural das IES Sudeste, que conta 82 

com uma programação cultural. Estende o convite a todos. Por fim, divulga que a UFABC 83 

participará do Pint of Science, evento que promove discussões científicas em ambientes diversos 84 

e não acadêmicos, e será coordenado pela professora Paula Homem de Mello; 3) professor 85 
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Marcelo Bussotti Reyes relata que, no dia 04 de abril, entregou à família do professor  André 86 

Guilherme Ribeiro Balan as Moções de Pesar e Agradecimento aprovadas pelo Conselho do 87 

Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC) e pelo ConsEPE em face ao seu 88 

falecimento, ocasião que teve a oportunidade de conversar com a família e demonstrar a 89 

importância do professor para a comunidade acadêmica; 4) professor Charles Morphy informa 90 

que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ProPG) passou a utilizar o Sistema Integrado de Gestão 91 

(SIG) para realização de matrículas em todos os programas da pós-graduação a partir deste 92 

segundo quadrimestre, assim como para o lançamento de notas. Ressalta que um tutorial para 93 

utilização do sistema está disponível na página da ProPG. Também, comunica que foi submetida 94 

à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), na última quinta-95 

feira, a primeira fase do Projeto de Internacionalização Institucional, no âmbito no Edital Capes 96 

PrInt, englobando todos os programas com notas 4 e 5. Ainda é necessário enviar a versão em 97 

inglês do projeto até o final desta semana, um trabalho extenso realizado pela ProPG, Assessoria 98 

Relações Internacionais (ARI) e alguns coordenadores de cursos da Pós-Graduação. Informa que 99 

o valor solicitado a CAPES para o projeto, durante os quatro anos, é de R$28,3 milhões. Por fim, 100 

comunica que, após a submissão do projeto em português e em inglês, será disponibilizado para 101 

apreciação da comunidade; 5) Cássia de Souza, representante dos servidores técnicos-102 

administrativos, informa que ocorreu, na última semana, o Congresso Nacional da FASUBRA 103 

(Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores Técnicos-Administrativos em Educação), 104 

ocasião em que estiveram presentes 7 delegados e 1 observador da UFABC e foram discutidas 105 

questões acerca das dificuldades da carreira no atual cenário político e econômico. Convida a 106 

todos que participem da Audiência Pública contra o desmonte das Universidades Federais, que 107 

ocorrerá no dia 16 de maio, às 19h, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ressalta que 108 

participarão desse evento as três categorias das Universidades Federais Paulistas. Comenta 109 

acerca das preocupações apontadas pela CoGRE e sobre o incêndio, ressaltando que é importante 110 

um plano de contingência para situações como esta; 6) Mariana de Freitas, representante dos 111 

discentes de graduação, questiona o motivo de o assunto “Proposta de revisão da Resolução 112 

ConsEPE nº 124/2011 que estabelece normas e procedimentos para concessão e cancelamento 113 

das bolsas de Cultura e Extensão da UFABC” não ter constado na pauta desta sessão. Professor 114 

Dácio esclarece que foi solicitado parecer à Procuradoria Jurídica (PJ) mas que até o momento 115 

do envio da pauta aos conselheiros este documento ainda não havia sido disponibilizado, 116 

entretanto, constará na pauta da próxima sessão ordinária; 7) professora Paula Tiba informa que 117 

está prevista para a próxima segunda-feira, dia 21, às 14h, uma aula magna, ministrada pelo 118 

professor Naomar Almeida, para os alunos ingressantes e demais membros da comunidade 119 

acadêmica. A aula acontecerá no campus São Bernardo, no Auditório 1. Acerca das datas dos 120 

jogos da Copa do Mundo FIFA, esclarece que no momento da aprovação do calendário 121 

acadêmico, no fim de 2017, não era possível prever as datas dos jogos. Ressalta que nas Copas 122 

de anos anteriores, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) divulgou uma 123 

nota com informações acerca da liberação dos servidores. Até o momento, contudo, ainda não 124 

houve qualquer informativo dessa natureza. A princípio, a programação é dispensar as aulas que 125 

ocorram durante os horários de jogos do Brasil. Assim, quando às 11h, serão dispensadas as 126 

aulas das 10h; quando às 9h, serão dispensadas as aulas do período da manhã; e, quando 127 

ocorrerem na parte da tarde, as aulas desse período serão dispensadas. Planeja-se disponibilizar 128 

um local dentro da UFABC para que todos possam assistir aos jogos. Futuramente, todos devem 129 

receber um informe oficial, com detalhes sobre o calendário administrativo. Acrescenta que as 130 
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datas de reposição, se necessárias, deverão ser aprovadas neste Conselho, em sua próxima sessão 131 

ordinária. Professor Dácio lembra aos conselheiros que serão poucas reposições, visto que parte 132 

dos jogos ocorrerá aos finais de semana; 8) professor Dácio destaca a necessidade de 133 

substituição dos representantes do CECS na Comissão de Vagas em decorrência da saída da 134 

professora Maria Luiza Levi Pahim, que passou a representar este Conselho na Comissão de 135 

Ética em Pesquisa (CEP). Então, é indicada a chapa Gilberto Rodrigues e Marcos Pó, que, sem 136 

manifestações contrárias, é aprovada por unanimidade. Ordem do Dia: Ata da III sessão 137 

ordinária de 2018, realizada no dia 17 de abril de 2018. Após apresentação do documento, são 138 

solicitadas correções a serem realizadas nas linha 92, 106 e 138. Acatadas pela área demandante. 139 

Em votação, o documento é aprovado com 7 abstenções. Minuta de ato decisório que suspende, 140 

durante o segundo quadrimestre de 2018, os efeitos do Art. 3º da Resolução ConsEPE nº 166, 141 

que normatiza o desligamento dos alunos por decurso dos prazos máximos para progressão e 142 

integralização nos cursos de graduação. Professor Allan Xavier, coordenador do BC&T, 143 

apresenta o Relatório do Grupo de Trabalho que analisou a Resolução ConsEPE nº 166 e relata 144 

brevemente o histórico da proposta. Explica que o Grupo de Trabalho foi criado após um 145 

processo de jubilação ocorrido no ano passado, quando se notou a necessidade de reavaliação 146 

dos critérios aplicados e das normas vigentes. A partir de então, foram realizadas reuniões com 147 

as diversas áreas envolvidas e analisados os dados disponibilizados, que resultaram na 148 

solicitação, por parte do GT, da revogação de parte da Resolução ConsEPE nº 166, para que seja 149 

possível o estabelecimento de diretrizes que orientem a elaboração de uma nova normativa, 150 

especialmente indicando um caráter educativo e de apoio ao aluno na construção da sua trajetória 151 

na UFABC. Apresenta o fluxograma do processo idealizado pelo GT. Ressalta que a sugestão é 152 

que a partir do ingresso seja analisado o perfil do aluno e, aos bolsistas, cotistas e pessoas com 153 

deficiência (PcD), para que sejam iniciados os acompanhamentos individuais. Ao final do 3° 154 

quadrimestre, todos os alunos, independente de seu perfil de acompanhamento inicial, que não 155 

alcançarem um Coeficiente de Progressão (CP) maior ou igual a 0,17 sejam jubilados, e, os que 156 

atingirem este valor, sejam analisados por meio de critérios específicos que indicarão a 157 

necessidade de acompanhamento pela Divisão de Ensino Aprendizagem Tutorial (DEAT). Lê as 158 

diretrizes sugeridas: 1) antecipar o acompanhamento dos estudantes - do terceiro ano para o 159 

primeiro ano e continuamente a partir de então; 2) implantar de um sistema de informações que 160 

garanta o mapeamento contínuo do rendimento dos alunos e possibilite o registro do 161 

acompanhamento acadêmico; 3) estabelecer um atendimento transversal que abranja questões 162 

pedagógicas, psicossociais e/ou especializado às necessidades dos estudantes em dois diferentes 163 

momentos: acolhimento de ingressantes e acompanhamento de veteranos. Tais ações já estão 164 

previstas na Resolução ConsEPE nº 167, que instituiu o Programa de Apoio ao Desenvolvimento 165 

Acadêmico (PADA), mas tiveram implementação parcial; 4) instaurar um programa de 166 

observação da inclusão universitária, que garanta atendimento específico aos alunos com 167 

deficiência durante sua graduação na UFABC, que conte com profissionais especializados, 168 

equipamentos de apoio à aprendizagem e oferta de cursos de formação à comunidade, 169 

especialmente docente; 5) alterar a lógica de contabilização de acompanhamento acadêmico: ao 170 

invés de porcentagens de créditos em dois momentos (tempo previsto e duas vezes este tempo) 171 

até a integralização do curso, o aluno deverá apresentar rendimento acadêmico cumulativo em 172 

cada quadrimestre, determinado a partir do tempo de integralização e do número de créditos no 173 

curso. Assim, a cada período letivo, o aluno deverá acumular um total de créditos com 174 

aproveitamento (TCA) que é função do tempo na universidade (T, em quadrimestres), do total de 175 
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créditos previstos no curso, conforme previsto no projeto pedagógico do curso (C), do tempo de 176 

integralização no curso (I) multiplicado por um fator que estabelece o tempo máximo previsto 177 

(M) para aquele aluno. A Equação 1 resume a proposta de critério para acompanhamento 178 

acadêmico: 𝑇𝐶𝐴 = 𝐶.t/𝐼. 𝑀; 6) estender o tempo de integralização de estudantes com deficiência 179 

de acordo com suas necessidades, através da adequação do fator M na Equação 1, de acordo com 180 

as necessidades mapeadas pelo núcleo de acessibilidade da ProAP; 7) as comissões responsáveis 181 

pela análise dos pedidos de reconsideração de jubilação levarão em consideração para suas 182 

decisões finais a respeito do processo de jubilação de estudantes, tanto quanto possível, as 183 

especificidades da trajetória universitária de alunos que trabalham. Finaliza sua fala indicando os 184 

quesitos que devem ser observados pela Reitoria, com intuito de garantir a concretização da 185 

proposta: I) ampliação das equipes de atendimento e acompanhamento; II) investimento em 186 

produção de material e formação da comunidade acadêmica especialmente para questões que 187 

tratam de inclusão; III) revisão dos projetos pedagógicos dos cursos discutindo e alterando 188 

práticas ineficientes de aprendizagem em disciplinas de alta retenção; IV) aumentar o tempo de 189 

integralização e as matrizes sugeridas para os estudantes matriculados em cursos no período 190 

noturno, possibilitando que se dediquem às atividades acadêmicas com o mesmo tempo e 191 

empenho que estudantes com dedicação integral à universidade; V) garantir múltiplas 192 

possibilidades de oferta e de aproveitamento acadêmico de créditos em disciplinas obrigatórias; 193 

VI) fomentar discussão sobre os critérios de avaliação adotados pela UFABC, tanto nos cursos 194 

específicos quanto nos bacharelados interdisciplinares, avaliando sua pertinência nos dois casos 195 

formativos; VII) revogação do Art. 3º da Resolução ConsEPE nº 166, instauração das diretrizes 196 

aqui apontadas em um programa de acompanhamento acadêmico, que, após 1 ano, deverá 197 

apresentar resultados de implantação e nova proposta de resolução. Explica que, atualmente, 198 

existe um número considerável de alunos em situação de jubilação iminente, que serão evitadas 199 

se aprovado o Ato Decisório proposto. Abertas as discussões, diversos conselheiros manifestam-200 

se favoráveis à aprovação do item, mas demonstram preocupação quanto aos critérios sugeridos. 201 

Apontam que o Coeficiente de Progressão (CP) igual a 0,17 pode ser difícil de ser atingido no 3° 202 

quadrimestre, não sendo um bom indicador. Ainda, tendo em vista que será aplicado o mesmo 203 

critério aos alunos ingressantes e aos reingressantes, é sugerido considerar um indicador de 204 

Coeficiente de Progressão atual, propõe um “CPa”. O demandante explica que a proposta de Ato 205 

Decisório foi elaborada pela Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) em conjunto com a Divisão 206 

dos Conselhos, diz que deseja incluir também uma normativa à questão das PCD. Esclarece que 207 

o critério relativo ao CP foi proposto com base em análises realizadas durante os trabalhos do 208 

GT, mas os detalhes ainda estão em discussão. Acrescenta que a nova normativa pode direcionar 209 

apenas o processo, deixando o critério a ser definido e adaptável à realidade da UFABC. 210 

Professora Paula Tiba ressalta a importância de o Conselho decidir, ainda nesta sessão, acerca da 211 

suspensão do Art. 3° da Resolução ConsEPE n°166. Explica que a ProGrad aguarda esta 212 

deliberação para dar sequência às providências necessárias. Quanto ao Art. 4° da referida 213 

Resolução, questiona-se se esse também pode resultar na jubilação inadequado de discentes e 214 

sugere-se suspender os efeitos de toda a Resolução. O demandante aponta que a urgência da 215 

proposta tem relação apenas ao seu Art. 3°. Para além disso, seria preciso uma discussão ampla e 216 

com maior prazo para uma decisão como essa. No entanto, caso seja aprovada a proposta, 217 

durante o período em que o Art. 3° estiver suspenso haverá tempo hábil para definição dessas 218 

ações. Esclarece-se que a informação constante no Relatório acerca da não existência de uma 219 

normativa que estabelecia critérios de acompanhamento e jubilação dos estudantes de graduação 220 
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na UFABC antes de 2009 não é verídica, cita que existia o documento “Informações 221 

Acadêmicas”, de 2009. Discorre-se acerca das disciplinas ministradas e da desistência de 222 

discentes antes do final do período letivo. É informado que se teve acesso a dois relatórios 223 

apresentados, na última semana, no Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Bacharelado em 224 

Ciência e Tecnologia (BC&T), acerca do eixo de energia e do eixo de matemática, que reúnem 225 

dados bastante sólidos e estruturados, evidenciando o número de discentes que desistem de 226 

disciplinas, expondo a visão dos docentes sobre o problema e formas de como ajudar esses 227 

discentes. Aponta-se ter dúvidas acerca da eficácia da suspensão do Art. 3° dessa Resolução. 228 

Tanto o representante da área demandante quanto outros conselheiros citam que a estrutura 229 

diferenciada e interdisciplinar do Projeto Pedagógico da UFABC pode ser de difícil 230 

compreensão para alguns discentes, devendo haver empenho por parte dos docentes em assistir 231 

aos alunos. Professora Paula Tiba retoma o histórico da proposta, ressalta que, ao seguir a 232 

Resolução atual, neste ano, serão bloqueadas as matrículas de aproximadamente 200 alunos que 233 

ingressaram em 2015. Ainda, esclarece que os dados acerca desses discentes já foram coletados 234 

durante o período de acompanhamento na DEAT, portanto, poderão servir de base para o estudo 235 

das novas normas. Sugere-se que as discussões futuras envolvam as coordenações dos cursos. 236 

São apontadas necessidades de melhoria da estrutura da UFABC a fim de atender aos discentes 237 

da forma proposta pelo GT. Alguns conselheiros preocupam-se com a possibilidade de 238 

cumprimento desse quesito. O demandante concorda com a preocupação apontada e evidencia a 239 

importância de expansão do DEAT, essencial para esse processo. Também afirma que há 240 

expectativas de que o acompanhamento seja facilitado com a implantação do Sistema Integrado 241 

de Gestão (SIG). Professor Allan indica que foram analisadas diferentes práticas e orientações 242 

relativas à Jubilação, inclusive o documento "informações acadêmicas", mas que não foram 243 

considerados no relatório apresentado porque ele não era citado nas normativas deste conselho a 244 

qual se balizava o trabalho do GT.  Findos os esclarecimentos, alguns conselheiros apontam que 245 

seria positivo, além da deliberação acerca da suspensão da norma, que já fosse indicada a criação 246 

de um Grupo de Trabalho para elaboração das propostas. Professor Allan explica que o GT 247 

identificou a viabilidade de continuação dos trabalhos, entretanto, por questão de prazo, não foi 248 

possível, e coloca-se favorável à proposta. Então, vota-se a promoção do item à Ordem do Dia, 249 

que é aprovada com 1 voto contrário e 1 abstenção. O Conselho passa, então, a deliberar acerca 250 

da suspenção dos efeitos do Art. 3° da Resolução ConsEPE n°166, junto a Recomendação de 251 

criação do Grupo de Trabalho (GT) que proporá a regulamentação complementar ou substitutiva 252 

à Resolução ConsEPE n° 166. Surgem preocupações acerca do prazo de suspensão do Art. 3°, ao 253 

que é esclarecido que o processo de bloqueio de matrículas ocorre uma vez por ano, sempre 254 

nesta época, e a proposta do demandante é que as novas diretrizes já sejam válidas para o 255 

próximo ano. São realizados questionamentos acerca do processo enquanto da suspensão deste 256 

artigo, ao que é esclarecido que os alunos em risco de jubilação motivado por esta norma não 257 

serão jubilados. A DEAT, assim, passará a convocar para acompanhamento apenas os discentes 258 

com risco de jubilação pela normativa do Art. 4° da mesma Resolução. Diversos conselheiros 259 

expõem suas opiniões acerca do assunto e são realizadas propostas de texto para a 260 

Recomendação de criação do GT, por fim, decide-se que o Grupo de Trabalho deverá 261 

regulamentar a nova diretriz e propor o respectivo plano de implementação. Ainda, são 262 

realizadas alterações na proposta de Ato Decisório, decidindo-se pela inclusão de um segundo 263 

artigo estabelecendo que o ConsEPE deverá reavaliar o tema até a sua reunião ordinária do mês 264 

de abril de 2019. Findas as discussões, os documentos são encaminhados para votação. O Ato 265 
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Decisório é aprovado com 1 voto contrário e a Recomendação é aprovada por unanimidade. 266 

Professor Dácio informa que, considerando o avançado das horas e com a concordância da área 267 

demandante, a minuta de resolução que aprova a alteração do Regimento da Pós-Graduação 268 

Stricto Sensu da Universidade Federal do ABC e revoga e substitui as Resoluções ConsEPE nº 269 

186 e 197 constará na pauta da próxima sessão ordinária deste Conselho, a ser realizada no dia 270 

12 de junho. Questiona-se acerca do processo de nomeação do novo reitor, ao que professor 271 

Dácio explica que não existem pendências e o processo encontra-se na Casa Civil, aguardando 272 

assinatura. Findo esse esclarecimento e como nenhum dos participantes deseja fazer uso da 273 

palavra, o presidente agradece a presença de todos e encerra a sessão às 17h50. Do que para 274 

constar, nós, Thiene Pelosi Cassiavillani, substituta eventual da chefe da Divisão de Conselhos e 275 

Natália Paranhos Caoduro, assistente em administração da Secretaria-Geral, em conjunto com o 276 

secretário-geral, Daniel Pansarelli, lavramos e assinamos a presente Ata aprovada pelo Conselho. 277 

 

Natália Paranhos Caoduro     Thiene Pelosi Cassiavillani 

Assistente em Administração               substituta eventual da Chefe da  

        Divisão de Conselhos 

Daniel Pansarelli   

Secretário-Geral 


