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Aos 16 dias do mês de outubro do ano de 2018, no horário das 14h, na sala dos Conselhos, 1º 1 

andar, Bloco A, Torre I da Universidade Federal do ABC (UFABC), localizada na Av. dos 2 

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

Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) da UFABC de 2018, previamente convocada e presidida 4 

pelo magnífico reitor, Dácio Roberto Matheus, com a presença dos seguintes conselheiros: 5 

Wagner Alves Carvalho, vice-reitor; Amanda Thaís de Mattos, representante suplente dos 6 

técnicos administrativos; Charles Morphy Dias dos Santos, pró-reitor de pós-graduação; Denise 7 

Consonni, representante docente do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais 8 

Aplicadas (CECS); Evonir Albrecht, pró-reitor adjunto de extensão e cultura; Fernanda Simoni 9 

Ferri Ligabue, representante suplente discente de graduação; Gabriel Santos Carneiro, 10 

representante suplente discente de graduação; Gilberto Marcos Antônio Rodrigues, representante 11 

docente do CECS; Heloísa França Maltez, representante suplente docente do Centro de Ciências 12 

Naturais e Humanas (CCNH); Jair Donadelli Júnior, representante docente do Centro de 13 

Matemática, Computação e Cognição (CMCC); João Henrique Muniz de Souza, representante 14 

discente de graduação; Lucas Boin Boutin, representante discente de graduação; Luiz Antonio 15 

Celiberto Júnior, representante suplente dos coordenadores dos cursos de graduação; Maria 16 

Gabriela Silva Martins da Cunha Marinho, vice-diretora do CECS; Maria Luiza Levi Pahim, 17 

representante suplente docente do CECS; Paula Ayako Tiba, pró-reitora de graduação; Pedro 18 

Galli Mercadante, vice-coordenador do Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T); Peter 19 

Maurice Erna Claessens, representante docente do CMCC; Pieter Willem Westera, representante 20 

docente do CCNH; Raphael Yokoingawa de Camargo, vice-diretor do CMCC; Rodrigo 21 

Fresneda, representante docente do CMCC; Ronei Miotto, diretor do CCNH; Silas Araújo Leite 22 

de Oliveira, representante dos técnicos administrativos; e Sônia Maria Malmonge, pró-reitora de 23 

pesquisa. Ausências justificadas: Anderson Ricardo Carlos, representante discente de pós-24 

graduação; e Andréia Silva, representante dos técnicos administrativos. Ausentes: Adriano 25 

Gomes de Freitas, representante discente de pós-graduação; Janaína de Souza Garcia, 26 

representante dos coordenadores de pós-graduação; Marco Antônio Bueno Filho, representante 27 

docente do CCNH; e Marcos Vinicius Pó, coordenador do Bacharelado em Ciências e 28 

Humanidades (BC&H). Não votantes: Daniel Pansarelli, secretário-geral; Felipe César Torres 29 

Antonio, coordenador do Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais do ABC 30 

(SinTUFABC); Leona Wolf, discente da pós-graduação; Mariana Urrestarazu de Freitas, 31 

discente de graduação; Rail Ribeiro Filho, chefe da Divisão de Planejamento e Apoio à Gestão 32 

da ProGrad; Raimundo Nonato Braz Neres, discente da graduação; e Virgínia Guitzel, aluna 33 

especial da UFABC. Apoio administrativo: Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão de 34 

Conselhos, Natália Paranhos Caoduro, Renata Silva e Wellington Teixeira Gonçalves, assistentes 35 

em administração da Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, o presidente, após cumprimentar 36 

os presentes, abre a sessão às 14h16, com os Informes da Reitoria: 1) professor Dácio Matheus 37 

informa que o projeto submetido ao Edital do Programa Institucional de Internacionalização da 38 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes PrInt) foi aprovado. 39 

Ressalta que é fruto de desdobramentos da elaboração do Plano Institucional de 40 
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Internacionalização aprovado pelo ConsUni. No ensejo, passa a palavra ao pró-reitor de pós-41 

graduação, professor Charles Morphy que comunica que o início das atividades do projeto está 42 

previsto para o mês de novembro e que a ProPG disponibilizará mais informações no portal  que 43 

estava sendo criado; 2) professor Dácio Matheus comunica que foi divulgado o resultado do 44 

pedido de financiamento de apoio à infraestrutura da Financiadora de Estudos e Projetos 45 

(FINEP) e passa a palavra à pró-reitora de pesquisa, professora Sônia Maria Malmonge que 46 

comunica que a UFABC participou recentemente com propostas para três editais da FINEP, dos 47 

quais um divulgou seu resultado preliminar e a proposta da UFABC foi contemplada 48 

praticamente em sua íntegra. Ressalta que essa aprovação refere-se ao Edital n° 3, acerca da 49 

proposta de manutenção preventiva para equipamentos financiados pela própria FINEP. 50 

Acrescenta que a UFABC submeteu uma proposta com dois subprojetos relacionados à estrutura 51 

multiusuária da UFABC e aos biotérios, para manutenção e criação de animais transgênicos; 3) 52 

professor Dácio Matheus informa que participou da Conferência, na Universidade Federal do 53 

Rio Grande do Sul (UFRGS), sobre o desdobramento do Encontro da Conferência Regional de 54 

Ensino Superior (CRES-2018), patrocinado pela Organização das Nações Unidas para a 55 

Educação a Ciência e a Cultura (Unesco), na Universidad Nacional de Córdoba, na Argentina. 56 

Comunica que, na ocasião, discutiu-se o plano de ação para a implementação das diretrizes e 57 

atuações retomadas na CRES-2018. Dentre as grandes questões apresentadas na Conferência, 58 

encontra-se a defesa da universidade pública e gratuita como direito dos cidadãos e dever do 59 

Estado. Ressalta que há 20 anos esses temas são recorrentes na Conferência Regional e Mundial 60 

de Ensino Superior, pois apresenta implicação nas políticas públicas de manutenção e expansão 61 

do ensino superior na América Latina e nos países das Nações Unidas; 4) comunica que a 62 

UFABC foi convidada para participar de um encontro promovido pela Universidad Autónoma de 63 

Zacatecas, México, que deseja discutir revisões em seu projeto pedagógico; 5) informa que 64 

foram liberados os recursos orçamentários de custeio do ano de 2018, restando apenas 5% 65 

referente ao período faltante para o final do ano, havendo, portanto, a perspectiva de liberação 66 

integral do orçamento, o que permite à UFABC o cumprimento de seus compromissos 67 

assumidos e contratados no ano de 2018; 6) comunica que os recursos orçamentários de 68 

investimento do ano de 2018 estão em negociação avançada. Lembra que no ano de 2018 houve 69 

alteração da estratégia de execução dos recursos de investimento, quando o MEC centralizou 70 

grande parte dos recursos gerando uma queda de R$ 36 milhões em relação ao ano de 2017. E, 71 

nesse contexto, esclarece que houve diálogos com as áreas da UFABC para manutenção de 72 

equipamentos, pequenas obras e reformas. Concomitantemente, houve negociação com o 73 

Ministério da Educação (MEC) para continuidade das obras e a manutenção da obra em 74 

execução da Unidade Tamanduateí. No ensejo, informa que houve êxito na mobilização de R$ 75 

7,2 milhões em execução descentralizada pelo MEC à UFABC. Assim, as negociações para 76 

suplementação das obras da Unidade Tamanduateí estão em fase de finalização, devendo 77 

significar uma suplementação de R$ 20 milhões. Destaca que os recursos orçamentários de 78 

investimento não foram recompostos em sua íntegra, contudo, se houver êxito nas negociações 79 

finais de complementação dos recursos para a referida obra, serão supridas as necessidades 80 

relacionadas às obras apontadas para o ano de 2018; 7) informa que, no âmbito da UFABC, 81 

houve avanço na elaboração da Resolução de Diretrizes Orçamentárias (RDO) para o ano de 82 

2019, com a realização de algumas audiências públicas. Sugere que os conselheiros contatem 83 

seus representantes da Canoa, onde essas diretrizes serão debatidas; 8) pontua que houve avanço 84 

no Projeto de Lei Orçamentaria Anual (PLOA) para o ano de 2019. O orçamento do ano de 2019 85 
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repete o orçamento de 2018, com pequenos ajustes de aproximadamente 5% para custeios gerais 86 

da Universidade e 10% no custeio do Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). 87 

Ressalta que o MEC deve encaminhar para o Congresso Nacional informações a respeito dos 88 

reajustes nos recursos de investimento; 8) comunica que a Associação Nacional dos Dirigentes 89 

das Instituições Federais de Ensino Superior no Brasil (Andifes) publicou uma nota de 90 

preocupação com relação à escolha dos novos governantes, que está em curso. Preocupam-se 91 

com a instabilidade institucional e a garantia da manutenção do diálogo aberto e pleno, 92 

especialmente nas universidades. Esclarece que, junto ao manifesto das Universidades Federais, 93 

em torno da Andifes têm-se organizado encontros e discussões regionais a respeito da conjuntura 94 

na educação pública, democracia e a vida como forma de garantia do pleno exercício da 95 

cidadania. Nesse sentido, a UFABC e a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) estão 96 

organizando o Encontro em Defesa da Educação Pública, da Democracia e da Vida, que 97 

acontecerá dia 19 de outubro de 2018, às 11h30, no Anfiteatro da Reitoria da Unifesp. Convida a 98 

todos que participem; 9) por fim, apresenta proposta de Moção de Preocupação relacionada aos 99 

recentes atos de violência e ataques à Democracia. Explica que tem como objetivo garantir o 100 

livre espaço democrático de expressão. No ensejo, passa a palavra ao secretário-geral, professor 101 

Daniel Pansarelli, que lê o documento em sua íntegra. Em discussão, são realizadas 102 

manifestações de apoio à moção. Findos os comentários, o documento é encaminhado para 103 

votação e aprovado por unanimidade. Informes dos Conselheiros: 1) professor Charles 104 

Morphy, pró-reitor de pós-graduação, comunica a recente aprovação, pela Coordenação de 105 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), de novos programas de pós-graduação 106 

na UFABC: o Mestrado em Relações Internacionais, o Mestrado em Engenharia de Produção e o 107 

Doutorado em Ensino e Historia das Ciências e da Matemática. Acrescenta que a instituição 108 

aguarda o resultado de outros cursos novos submetidos à Capes, a implantação do Doutorado em 109 

Engenharia de Inovação, o Doutorado em Engenharia Elétrica e o Mestrado Profissional em 110 

Administração; 2) professor Gilberto Rodrigues, coordenador da proposta de Mestrado em 111 

Relações Internacionais, registra agradecimento ao apoio e empenho da equipe da ProPG e de 112 

seu pró-reitor à proposta aprovada; 3) o representante discente de graduação Lucas Boin Boutin 113 

comunica que aconteceu, na última quinta-feira,  11 de outubro, a Assembleia Geral dos 114 

Estudantes, cuja pauta foi a “Defesa da Democracia”. Soma-se a isso um ato promovido pela 115 

comunidade acadêmica na segunda-feira, dia 15, em frente ao Bloco Beta; 4) professor Raphael 116 

Yokoingawa de Camargo, vice-diretor do CMCC, informa que na recente divulgação dos 117 

resultados do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), o curso de Licenciatura 118 

em Matemática da UFABC foi o primeiro colocado dentre todas as licenciaturas em matemática 119 

do país; 5) professor Ronei Miotto, diretor do CCNH, solicita apoio para divulgação da seletiva 120 

brasileira para o International Physicists Tournament (IPT), que será sediada pela UFABC entre 121 

os dias 27 a 29 de novembro de 2018. A seletiva brasileira é de iniciativa de alguns dos ex-122 

membros e alunos da UFABC, da equipe brasileira que se classificou em terceiro lugar no último 123 

torneio IPT, e que, por essa razão, obteve o direito de indicar uma equipe que participará do 124 

torneio em 2019, na cidade de Lausanne, na Suíça. Informa que os organizadores são gratos pelo 125 

apoio recebido por parte da Reitoria, ProEC e CCNH, em especial ao curso de Bacharelado em 126 

Física, na realização da seletiva local. Até o presente momento já constam três equipes inscritas. 127 

Professor Dácio aponta a inciativa dos alunos membros da equipe terceira colocada no último 128 

IPT como louvável, uma vez que, podendo indicar os representantes do país para a próxima 129 

edição do torneio, optaram por realizar uma seletiva nacional. Professor Wagner Carvalho 130 
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registra que na presente data, pela manhã, houve uma reunião no Gabinete da Reitoria com a 131 

equipe organizadora do evento que confirmou a data informada para realização da seletiva. 132 

Todavia, os organizadores levantaram questionamento referente ao prazo exíguo de preparação 133 

das equipes e, por essa razão, os responsáveis estão entrando em contato com as equipes já 134 

inscritas e interessadas a fim de averiguar se a data atualmente estabelecida é adequada para a 135 

articulação das equipes, ou se é preferível postergar a realização do evento para o início do mês 136 

de fevereiro de 2019, o que deverá ser confirmado à comunidade acadêmica nos próximos dias. 137 

Ordem do Dia: Ata da VIII sessão ordinária de 2018, realizada no dia 25 de setembro de 2018. 138 

Professor Dácio informou que foram encaminhados por e-mail solicitações de ajustes do texto. 139 

As modificações foram acatadas e incorporadas ao documento. Após solicitações de correção 140 

adicionais, também acatadas, encaminhou-se o documento para votação. Aprovado com 6 141 

abstenções. Proposta do edital de Ingresso nos Bacharelados Interdisciplinares em 2019. 142 

Professora Paula Tiba informa que a deliberação deste documento está vinculada ao próximo 143 

item da pauta, “Minuta de Ato Decisório que acrescenta vagas por turno de ingresso ao 144 

Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T), campus Santo André, a partir do ingresso de 145 

2019”, porque, equivocadamente, as vagas do curso Bacharelado em Biotecnologia não foram 146 

consideradas para os Bacharelados de Ingresso. Professor Dácio propõe que o assunto do 147 

expediente seja promovido à Ordem do Dia, para que a relatoria de ambos os assuntos seja 148 

realizada em conjunto. Em votação, a promoção do item “Minuta de Ato Decisório que 149 

acrescenta vagas por turno de ingresso ao Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T), 150 

campus Santo André, a partir do ingresso de 2019” do Expediente para a Ordem do Dia é 151 

aprovada com 1 voto contrário. Passa-se, assim, a tratar dos assuntos em conjunto. Professora 152 

Paula explica que o curso de Biotecnologia foi criado pelo ConsUni e teve seu Projeto 153 

Pedagógico aprovado pelo ConsEPE recentemente, entretanto, as vagas relativas a esse curso 154 

não foram consideradas para o BC&T. Caso a ampliação de vagas não seja aprovada, a 155 

Universidade terá de afunilar as vagas disponibilizadas para os pós-Bacharelado em Ciência e 156 

Tecnologia (pós-BC&T). Além dessa pendência, há informações do edital de ingresso que estão 157 

associadas à decisão do ConsUni acerca da reserva de vagas para pessoas transgêneras. São 158 

abertas as discussões do item “Minuta de Ato Decisório que acrescenta vagas por turno de 159 

ingresso ao Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T), campus Santo André, a partir do 160 

ingresso de 2019”. Sugere-se que seja especificado no documento a quantidade de vagas totais 161 

que se pretendem acrescentar, com o seguinte texto: “Art. 1° Acrescentar 48 (quarenta e oito) 162 

vagas, sendo 24 (vinte e quatro) por turno (...)”. A proposta é acatada pela área demandante. Não 163 

havendo outras considerações, a minuta é encaminhada para votação e aprovada por 164 

unanimidade. Professora Paula passa a palavra ao chefe da Divisão de Planejamento e Apoio à 165 

Gestão da ProGrad, Rail Ribeiro, que apresenta o edital de Ingresso nos Bacharelados 166 

Interdisciplinares em 2019. Informa que se trata de um documento extenso e detalhado e, por 167 

esse motivo, realizará uma apresentação dos principais pontos. Explica que o ingresso ocorre 168 

somente via Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), por meio do Sistema de Seleção 169 

Unificada (Sisu) do ano anterior ao período de matriculas. Em 2019, serão ofertadas 2008 vagas, 170 

distribuídas dentre as 6 opções de cursos, que são os Bacharelados Interdisciplinares de Ingresso: 171 

Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T) nos campi Santo André e São Bernardo do 172 

Campo, períodos matutino e noturno, e Bacharelado em Ciências e Humanidades (BC&H), no 173 

campus São Bernardo do Campo, nos períodos matutino e noturno. Trata do histórico desse 174 

processo na UFABC e apresenta as modalidades de concorrência, que se dividem nas vagas 175 
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reservadas e de ampla concorrência. Acerca do Termo de Adesão ao SiSU, explica que se dá por 176 

meio de um sistema do MEC, no qual são cadastradas as vagas, cotas, e demais informações 177 

necessárias. Ressalta que até o momento não foi divulgada a data de abertura desse sistema, 178 

havendo uma previsão de que isso ocorra entre os dias 22 de outubro até 1º de novembro. 179 

Estima-se que haverá sete chamadas, sendo a primeira a Chamada Regular do SiSU, que é 180 

definida pelo calendário do Sistema, a ser divulgado no início do ano. Então, as demais 181 

chamadas ocorrem após o encaminhamento da Lista de Espera pelo MEC à UFABC, o que 182 

deverá ocorrer em fevereiro. A última chamada é presencial e regida por edital complementar 183 

divulgado posteriormente à apuração do saldo de vagas por curso, campus, turno e modalidade 184 

após a sexta chamada. Para o processo de matrícula são mobilizados servidores e discentes, que 185 

compõem a Comissão de Homologação das Matrículas, comissões específicas que auferem a 186 

renda familiar e avaliam pessoas com deficiência, fenótipo de pessoas pretas, pardas e indígenas 187 

(PPI), refugiados (CER) e pessoas transgêneras (CEPT); assim como para atendimento durante o 188 

período de matrículas, para o qual são convidados os docentes, que esclarecerem dúvidas de 189 

candidatos e familiares, e discentes, que orientam os visitantes na circulação nos campi e 190 

apresentam as Entidades Estudantis. Chama a atenção para a importância desse período e pede 191 

que, todos que puderem, participem ajudando no processo. Professora Paula Tiba apresenta 192 

trechos do documento relacionados à reserva para pessoas transgêneras e que estão sujeitos a 193 

alterações que se encontram vinculados às deliberações em trâmite no Conselho Universitário 194 

(ConsUni). Acrescenta que durante as discussões desse documento na Comissão de Graduação 195 

(CG) foi realizada uma consulta à Procuradoria Federal no tocante à composição das comissões 196 

que deliberam acerca de autorizações de matrícula, tendo sido indicado que devem ser composta 197 

exclusivamente por servidores. Assim, a demandante considera adequado retirar o item 7.7.1, 198 

que trata da criação da Comissão Especial para Pessoas Transgêneras (CEPT), possibilitando que 199 

essa regulamentação seja definida pelo ConsUni no caso da aprovação da reserva de vagas. 200 

Ressalta que neste edital está prevista a constituição de uma comissão de heteroidentificação 201 

racial e será responsável pela aprovação. Em discussão, recorda-se o fato de que em 2006 a 202 

UFABC foi pioneira no uso do sistema de cotas e no ingresso por meio das notas do ENEM em 203 

seu processo seletivo. Sugere-se que a UFABC adote ação semelhante à da Universidade 204 

Estadual de Campinas (Unicamp) que implanta a modalidade de ingresso para medalhistas de 205 

olimpíadas de conhecimento, como química e matemática, sem a necessidade de submissão ao 206 

processo seletivo. Propõe que a UFABC adote essa prática. Professor Ronei Miotto solicita que 207 

seja registrado que considera inadequado votar um documento dependente da deliberação que 208 

ocorrerá em outro Conselho e que poderá modificar seu conteúdo. Professora Paula, no tocante à 209 

proposta que destina vagas para os vencedores de olimpíadas de conhecimento, aprecia a 210 

proposta, porém aponta obstáculos administrativos para implantação dessa modalidade de 211 

ingresso no presente edital. Após argumentações, o proponente retira sua proposta condicionada 212 

ao compromisso de a ProGrad estudar essa possibilidade de ingresso para 2020. Questiona-se 213 

qual será a função da Comissão Especial para Pessoas Transgêneras (CEPT), visto que não se 214 

pretende extingui-la. Professora Paula explica que a solicitação de retirada do item 7.7.1 foi 215 

motivada por não estarem definidas as atribuições da CEPT, acrescenta que essa aparece em 216 

alguns trechos do edital com a função de acompanhamento do processo, porém, os detalhes 217 

devem ser deliberados pelo ConsUni. São realizadas falas em apoio à aprovação do edital, ainda 218 

que alguns trechos fiquem condicionados à aprovação ou não das reservas de vagas para pessoas 219 

transgêneras. Felipe César Torres, na posição de coordenador do SintUFABC, ressalta a 220 
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importância de os docentes participarem ativamente do processo de matrícula e relata que, na 221 

última ocasião, sua categoria foi intimada a participar. Solicita que nos próximos processos se 222 

tenha cautela nas convocações, priorizando aqueles que se voluntariarem e fiscalizando a 223 

existência de possíveis assédios. Ainda em discussão, questiona-se sobre a demanda pelas vagas 224 

reservadas, sugere que a cota para pessoas transgêneras respeite a proporção das vagas totais por 225 

curso e campi. Professora Paula explica que existem vagas das reservas que não são preenchidas, 226 

porém há um compromisso da ProGrad em estudar formas de dirimir essa questão. Acrescenta 227 

que estão sendo realizadas conversas junto à Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas 228 

Afirmativas (ProAP) no intuito de diferenciar o processo seletivo para indígenas, como já ocorre 229 

em outras universidades. Esclarece que o número de vagas reservadas para pessoas transgêneras 230 

será definido no ConsUni. Explica que a sugestão de reservar uma quantidade de vagas 231 

respeitando a proporção das vagas totais por cursos e campi torna-se inviável porque a demanda 232 

por disciplinas não segue linearmente os cursos ou campi de matrícula. A palavra é cedida a 233 

representantes de Entidades Estudantis e do SintUFABC, que falam sobre a marginalização e 234 

condições de insegurança nas quais vivem as pessoas transgêneras e ressaltam a importância de 235 

posicionamento deste Conselho, tendo em vista, também, a atual conjuntura política. 236 

Coordenador do SintUFABC, Felipe César Torres, registra que esse sindicato sempre se 237 

posicionará a favor dos direitos e inclusão das minorias, assim como ao combate ao assédio por 238 

meio de investigações. Findas as discussões, o documento, com os condicionantes de supressão 239 

ou alterações de trechos de acordo com as deliberações no ConsUni, é encaminhado para votação 240 

e aprovado por unanimidade. Como nenhum dos participantes deseja fazer uso da palavra, o 241 

presidente agradece a presença de todos e encerra a sessão às 16h05. Do que para constar, nós, 242 

Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão de Conselhos, Natália Paranhos Caoduro, Renata 243 

Silva e Wellington Teixeira Gonçalves, assistentes em administração, em conjunto com o 244 

secretário-geral, Daniel Pansarelli, lavramos e assinamos a presente Ata, aprovada pelo 245 

Conselho. 246 
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