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Aos 7 dias do mês de novembro 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), localizada na Av. dos 2 

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

Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) da UFABC de 2017, previamente convocada e presidida 4 

pelo magnífico reitor, Klaus Capelle, com a presença dos seguintes conselheiros: Adalberto 5 

Mantovani Martiniano de Azevedo, pró-reitor adjunto de extensão e cultura; Alexandre Hiroaki 6 

Kihara, pró-reitor de pós-graduação; Allan Moreira Xavier, coordenador do Bacharelado em 7 

Ciência e Tecnologia (BC&T); Amanda Thais de Mattos, representante suplente dos técnicos 8 

administrativos; Andréia Silva, representante suplente dos técnicos administrativos; Annibal 9 

Hetem Júnior, diretor do Centro de Engenharia e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Carolina 10 

Moutinho Duque de Pinho, representante dos coordenadores de graduação; Cássia Gonçalves de 11 

Souza, representante dos técnicos administrativos; Denise Consonni, representante docente do 12 

CECS; Edson Pinheiro Pimentel, diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição 13 

(CMCC); Emerson Bellini Lefcadito de Souza, representante dos técnicos administrativos; Fábio 14 

Willy Parno, representante discente de graduação; Gabriel Valim Alcoba Ruiz, representante 15 

suplente dos técnicos administrativos; Gilberto Marcos Antonio Rodrigues, representante 16 

docente do CECS; Igor Leite Freire, pró-reitor adjunto de pesquisa; Jair Donadelli Júnior, 17 

representante docente do CMCC; Leonardo José Steil, pró-reitor adjunto de graduação; Marco 18 

Antonio Bueno Filho, representante docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas 19 

(CCNH); Marcos Vinicius Pó, coordenador do Bacharelado em Ciências e Humanidades 20 

(BC&H); Maria Luiza Levi Pahim, representante suplente docente CECS; Peter Maurice Erna 21 

Claessens, representante docente CMCC; Pieter Willem Westera, representante docente do 22 

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

representante docente do CMCC; Ronei Miotto, diretor do CCNH e Silas Araújo Leite de 24 

Oliveira, representante dos técnicos administrativos. Ausências justificadas: Patrícia Dantoni, 25 

representante docente do CCNH. Ausentes: Iara Franco Schiavi, representante discente de pós-26 

graduação; Isis Sousa Oliveira Pereira, representante discente de pós-graduação; Larissa Mayumi 27 

Yokoi, representante discente de graduação; Paulo Henrique de Mello Sant'Ana, representante 28 

dos coordenadores de pós-graduação e Rafael Cândido de Lima Junior, representante discente de 29 

graduação. Não votantes: Clarissa de Franco, psicóloga da Pró-Reitoria de Assuntos 30 

Comunitários e Políticas Afirmativas (ProAP); Gabriel Gomes Bueno, discente de graduação; 31 

Júlia Bertino Moreira, membro da Cátedra Sérgio Vieira de Mello; Lucieni Gomes da Silva 32 

Martinelli, chefe da Divisão Acadêmica do CMCC; Rail Ribeiro Filho, chefe da Divisão de 33 

Planejamento e Apoio à Gestão da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) e Soraya Cordeiro, 34 

secretária-geral. Apoio administrativo: Thiene Pelosi Cassiavillani, chefe da Divisão de 35 

Conselhos em substituição; Daniely Dias Campos e Natália Paranhos Caoduro, assistentes em 36 

administração da Secretaria-Geral. Havendo o quórum legal o presidente, professor Klaus 37 

Capelle, inicia a reunião às 14h17 com os informes da Reitoria: 1) informa que professor Dácio 38 

Roberto Matheus encontra-se impedido de participar da reunião e, no ensejo, convida professora 39 

Denise Consonni para compor a Mesa; 2) dá as boas-vindas aos novos coordenador e vice-40 
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coordenador do BC&T, professores Allan Moreira Xavier e Pedro Galli Mercadante, 41 

respectivamente. Menciona, ainda, a trajetória ímpar do professor Allan, que iniciou suas 42 

atividades na UFABC como técnico administrativo. Ademais, afirma que professor Pedro Galli 43 

contribuiu muito como coordenador do BC&T e que ficou contente com a decisão do professor 44 

de permanecer como vice-coordenador e 3) com relação ao processo de consulta não vinculante 45 

para escolha dos novos reitor e vice-reitor, salienta a importância do respeito para com as regras, 46 

para com a Instituição e para com as pessoas. Acrescenta que, lamentavelmente, não tem havido 47 

respeito em algumas manifestações, principalmente aquelas realizadas nas redes sociais e solicita 48 

aos conselheiros que repassem a informação a seus pares. Informes dos Conselheiros: 1) o 49 

representante dos técnicos administrativos, Emerson, informa acerca do chamamento do dia 10 50 

de novembro como dia nacional de luta contra os ataques que vem sido sofridos pelo 51 

funcionalismo público, dentre os quais o aumento da contribuição previdenciária de 11% para 52 

14%, a reestruturação das carreiras e demissão de servidor público estável por suposta 53 

insuficiência de desempenho, o Programa de Desligamento Voluntário (PDV), a revisão de 54 

pagamentos de verbas, como, por exemplo, o auxílio alimentação, e a aceleração da agenda da 55 

Reforma da Previdência. Convida todas e todos a incorporarem-se ao ato de luta nacional. 56 

Menciona, ainda, que o Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais do ABC 57 

(SinTUFABC) realizará uma atividade, na Sala 103, Bloco A, com o advogado do Sindicato dos 58 

Trabalhadores do Judiciário Federal do Estado de São Paulo (Sintrajud), César Lignelli, que 59 

discorrerá sobre a profundidade desses ataques. Ainda, faz coro à fala de professor Klaus quanto 60 

à necessidade de manutenção do respeito no período de campanha das eleições para a Reitoria; 61 

2) professor Leonardo Steil informa estar em andamento o processo de implantação do Sistema 62 

Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) e, nessa fase, as informações estão 63 

sendo inseridas, de modo que seja possibilitada a vinculação dos alunos ao módulo Graduação. 64 

Explica que, nesse processo, estão sendo realizadas análises detalhadas dos projetos pedagógicos 65 

(PP), quando puderam observar inconsistências que devem ser corrigidas por meio de erratas. 66 

Informou que, até o momento, os cursos em que se identificou a necessidade alteração são os 67 

Bacharelados em Matemática, Neurociência e Ciências da Computação, cujas erratas já foram 68 

apresentadas na seção de Informes da Comissão de Graduação (CG). A palavra é passada à chefe 69 

da Divisão Acadêmica do CMCC, Lucieni, que explica que nos PP do Bacharelado em 70 

Neurociência de 2010 e 2015 foram necessárias correções de informações em relação a créditos 71 

de Atividades Complementares do BC&T, bem como a siglas de disciplinas. Já em relação ao PP 72 

do Bacharelado em Matemática de 2017, foi necessário atualizar a Bibliografia e a 73 

recomendação de uma das disciplinas. Com relação ao Bacharelado em Ciências da 74 

Computação, foi necessária a correção nos três PP: 2010, 2015 e 2017, uma vez que as horas de 75 

Atividades Complementares do BC&T não estavam sendo somadas à quantidade total de carga 76 

horária do curso. No PP de 2015, houve, também, a correção do endereço da UFABC, bem como 77 

de siglas de disciplinas. Quanto à tabela da página 3, afirmou que estava confusa para os alunos e 78 

optou-se por explicá-la melhor. No PP 2017, foram corrigidos o endereço da UFABC e as siglas 79 

de disciplinas. Professor Edson complementa, afirmando ser necessário encontrar um caminho 80 

para que esses erros não ocorram com os PP dos cursos, uma vez que a conferência manual 81 

acarreta em equívocos. Reflete que questões como catálogo de disciplinas e quantitativo de horas 82 

deveriam ser automatizadas; 3) professor Gilberto Rodrigues corrobora a fala de professor Klaus 83 

quanto à importância da manutenção do respeito no período de campanha das eleições para a 84 

Reitoria. Ainda, declara ter sido essa uma grande preocupação da Comissão Eleitoral, da qual é 85 



 

3 

 

membro. Acrescenta que, nos debates organizados pela Comissão Eleitoral, pôde-se perceber um 86 

alto nível de respeito entre os candidatos e suas chapas. Em outro informe, anuncia que o 87 

programa de pós-graduação em Economia Política Mundial, tanto em nível de mestrado, quanto 88 

em nível de doutorado, foi aprovado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 89 

Superior (CAPES); e 4) o representante discente de graduação, Fábio Willy Parno, parabeniza os 90 

idealizadores do programa. Em outro informe, comunica que, há cerca de duas semanas, os 91 

alunos realizaram uma denúncia de assédio moral junto à Corregedoria-Seccional da UFABC 92 

contra um docente que não permite que discentes comam ou bebam água em sala de aula, 93 

ameaçando expulsá-los da sala caso isso ocorra. Em resposta à denúncia, a Corregedoria 94 

considerou que o docente apenas segue as regras estabelecidas no início do quadrimestre para 95 

que os objetivos de aprendizagem sejam alcançados. Desse modo, informa que passará a ser uma 96 

recomendação da representação discente da UFABC a judicialização de todas as reclamações, 97 

uma vez que as instâncias internas da Universidade não tomam ações efetivas. Professor Klaus 98 

registra que a Corregedoria-seccional é um setor da Universidade que atua de maneira 99 

independente da Reitoria, não sendo subordinada a ela ou aos Conselhos Superiores. Ordem do 100 

Dia: Ata da IX sessão ordinária de 2017, realizada no dia 17 de outubro de 2017. Professora 101 

Denise solicita alteração nos seguintes trechos, de modo que: a) na linha 105, onde se lê: “Então, 102 

conselheiro entrega uma cópia [...]”, leia-se “Então, o conselheiro entrega uma cópia [...]”; b) na 103 

linha 217, onde se lê: “b) deixar claro que os alunos que tiveram seus recursos indeferidos já 104 

serão automaticamente incluídos para essa nova análise ou terão que solicitar novamente;”, leia-105 

se “b) deixar claro se os alunos que tiveram seus recursos indeferidos já serão automaticamente 106 

incluídos para essa nova análise ou terão que solicitar novamente;” e c) na linha 223, onde se lê:” 107 

[...] para que não se cometa injustiças, leia-se “[...] para que não se cometam injustiças;”. A 108 

secretária-geral, Soraya, acata as solicitações. O documento, então, é encaminhado para votação 109 

e aprovado com 3 abstenções. Ato Decisório que suspende o desligamento e bloqueio de 110 

matrícula dos discentes que tiveram seus recursos indeferidos. Professor Rodrigo 111 

Fresneda  relata que entrou em contato com a ProGrad, com membros da Comissão Mista e 112 

também com a área demandante para tomar conhecimento de como o processo foi 113 

conduzido.  Desse modo, avaliou que todos os alunos tiveram os acompanhamentos necessários, 114 

com exceção de um caso, o de um aluno com deficiência, que deveria ter sido tratado como um 115 

caso omisso ou com alguma diferenciação em relação aos demais. Assim, sua conclusão é 116 

contrária à aprovação do documento. Professor Leonardo complementa que a ProGrad executa as 117 

normas decididas por esse Conselho e alega que esse tema trouxe à tona o caso dos alunos com 118 

deficiência que necessitam de tempos para integralização de curso diversos dos demais e 119 

considera que essa questão necessita ser discutida. Em discussão solicitam-se esclarecimentos ao 120 

relator, os quais são respondidos. Há, ainda, diversas manifestações favoráveis à aprovação do 121 

documento. Em meio às discussões, a palavra é passada ao discente Gabriel  Gomes Bueno, que 122 

realiza a leitura de uma carta [cuja íntegra encontra-se no Anexo I desta ata]. Ainda, são 123 

realizadas as seguintes propostas de alteração no documento: a) supressão da segunda cláusula 124 

de promulgação, uma vez que a Corregedoria-Seccional atua em questões relacionadas aos 125 

servidores públicos, especificamente. Acatado; b)  supressão do parágrafo único do Art. 1º, de 126 

modo que os alunos em questão não necessitem interpolar novo recurso. Acatado; c) no Art. 2º, 127 

alterar a redação do caput para: “Criar uma comissão temporária, ad hoc, para avaliar os recursos 128 

do parágrafo único do Art. 1º nomeada pela Reitoria, com 1 (um) membro da Divisão de Ensino 129 

e Aprendizagem Tutorial, 1(um) membro  da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas 130 
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Afirmativos, 1 (um) membro do ConsEPE para julgar os recursos apresentados”. Acatado; d) no 131 

Art. 2º, acréscimo de um parágrafo que determine prazo para entrega de documentos 132 

complementares aos recursos já interpostos. Acatado; e) acréscimo de novo parágrafo ou artigo 133 

que deixe claro que a comissão temporária se extinguirá ao término dos seus trabalhos. Acatado 134 

e f) que se analise, somente, o caso dos alunos com deficiência, não se aprovando, portanto, o 135 

Ato Decisório. Proposta não secundada. Findas as discussões, o documento com alterações é 136 

encaminhado para votação e aprovado com 2 votos contrários. Após a votação, o representante 137 

discente de graduação, Rodilei, candidata-se para ser o membro que representará o ConsEPE na 138 

Comissão e é decidido que o professor Allan será a interface entre a Comissão  e o Grupo de 139 

Trabalho que está discutindo a revisão da Resolução ConsEPE nº 166. Proposta de Edital de 140 

Ingresso 2018. O técnico administrativo Rail Ribeiro Filho informa que o ingresso na UFABC 141 

ocorrerá por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2018.1 que será utilizada a nota do 142 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2017. Acrescenta que a oferta será de 6 (seis) cursos 143 

que são os Bacharelados Interdisciplinares (BI), com 1960 vagas, sendo 1560 para o BC&T e 144 

400 para o BC&H. Informa que as principais alterações deste ano ocorreram na Modalidade de 145 

Concorrência, que foi subdividida em diversas outras, e é escolhida pelo candidato e associada a 146 

ele durante todo o processo seletivo. Menciona, também, o atendimento à Resolução ConsUni 147 

nº182, que estabelece reserva de vagas para refugiados, bem como o atendimento ao Ato 148 

Decisório ConsUni nº149, que estabelece reserva de vaga para pessoas com deficiência. 149 

Apresenta também os eixos do conhecimento do ENEM e os pesos e notas mínimas 150 

estabelecidos pela UFABC, bem como para a redação. Esclarece que as Modalidades de 151 

Concorrência são: 1) vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas públicas. Dentre 152 

essas vagas reservadas há subgrupos para candidatos com vulnerabilidade de renda, de cor preta 153 

ou parda ou indígena (PPI) e para Pessoas com Deficiência (PcD); 2) vagas reservadas para PcD, 154 

independente de outra condição; 3) vagas reservadas para refugiados; 4) vagas reservadas para 155 

refugiados em situação de vulnerabilidade econômica e 5) vagas de ampla concorrência. 156 

Apresenta, ainda, as porcentagens para cada modalidade. Informa que a Universidade adere ao 157 

termo de adesão ao SiSU, cuja data, neste ano, foi antecipada, de modo que o início será em 30 158 

de outubro e o encerramento em 10 de novembro. Ressalta que a UFABC não possui 159 

governabilidade sobre o calendário do SiSU. Finaliza o relato, apresentando todo o fluxo 160 

administrativo das matrículas e convida todos a ajudarem. Professor Leonardo complementa que 161 

o início das aulas para os ingressantes de 2018 será em maio, uma vez que o SiSU libera as listas 162 

de espera em data muito próxima ao início das aulas, o que possibilita a UFABC preencher a 163 

totalidade de suas vagas, além de haver tempo hábil para todas as análises necessárias, como as 164 

de renda e dos candidatos que se encaixam nas vagas para PcD. Informa, ainda que os alunos 165 

ingressantes terão atividades disponíveis até o efetivo início das aulas, como o curso de 166 

nivelamento de matemática. Em discussão, são propostas as seguintes alterações: a) na página 4, 167 

item 3.1.3, alínea “d”, onde se lê: ”tenham obtido Certificação de Conclusão do Ensino Médio e 168 

não atendam a alínea b do item 3.1.1. deste edital”, leia-se: “tenham obtido Certificação de 169 

Conclusão do Ensino Médio e não atendam a alínea b do item 3.1.2 deste edital”. Acatado; b) na 170 

página 4, item 3.1.3, onde se lê: “Para efeito deste Processo Seletivo, não serão considerados 171 

candidatos oriundos de escolas públicas aqueles que”, leia-se: “Para fins desse processo seletivo, 172 

não serão considerados aptos a pleitear vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas 173 

públicas aqueles que”. Acatado; c) na página 16, item 7.4.1.1, incluir menção à questão indígena. 174 

Não acatado. Esclarece-se que a referida Comissão não possui membros definidos e somente 175 
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será convocada caso seja necessário. Porém, havendo a necessidade, ela poderá contar com 176 

membros que conheçam a questão indígena. Ainda, menciona-se que na Portaria de criação do 177 

Núcleo de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros da UFABC/NEAB há o comprometimento do 178 

grupo em trabalhar a questão indígena e d) na página 21, Anexo 1, onde se lê “Bacharelado em 179 

Neurociências”, leia-se “Bacharelado em Neurociência”. Acatado. Professor Leonardo informa 180 

que os números de vagas do edital podem ser atualizados por questão de arredondamentos no 181 

sistema SiSU. Ainda, há manifestação para que se ampliem as ações de acolhimento aos 182 

ingressantes. Professor Gilberto informa que, após a aprovação e divulgação do Edital de 183 

ingresso, a UFABC passa a fazer parte de um grupo de universidades reconhecidas como 184 

universidades de acolhimento humanitário, o que é muito importante por colocar a UFABC, 185 

numa perspectiva de internacionalização humanitária. Sem mais manifestações, o documento é 186 

encaminhado para votação e aprovado por unanimidade. Como nenhum dos participantes deseja 187 

fazer uso da palavra, o presidente agradece a presença de todos e encerra a sessão às 17h. Do que 188 

para constar, nós, Thiene Pelosi Cassiavillani, chefe da Divisão de Conselhos em substituição; 189 

Daniely Dias Campos e Natália Paranhos Caoduro, assistentes em administração da Secretaria-190 

Geral, em conjunto com a secretária-geral, Soraya Cordeiro, lavramos e assinamos a presente 191 

Ata aprovada pelo Conselho. 192 
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Assistente em Admnistração    Assistente em Administração 
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Chefe da Divisão de Conselhos   Secretária-Geral 
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Anexo I 

 

 

Meu nome é Gabriel Gomes Bueno meu registro acadêmico é 21041314; Adentrei a 

Universidade Federal do ABC no ano de 2014 por meio das políticas afirmativas para pessoas 

com deficiência , Possuo paralisia cerebral tipo hemiparesia tipo D cid G80.2, e também diversas 

sequelas em sua consequência. 

 

Minha deficiência me traz diversas dificuldades a minha vida acadêmica tais como dificuldade 

na escrita, digitação, em desenho, além de me trazer dores e desconfortos, devido à artrite e 

outros problemas que possuo, causados pelo meu quadro de encurtamento dos tendões devido a 

paralisia, este problema também gerou um problema de marcha e para que o meu quadro não se 

deteriorar tive de realizar cirurgias para o reparar assim como realizar sessões dos mais diversos 

tipos de terapia. 

 

Apesar das barreiras que minha deficiência me traz fui capaz de ingressar a UFABC uma 

universidade de ponta, mostrando assim minha vontade de vencer essas barreiras impostas à mim 

pela minha deficiência é muito grande, contudo apesar de ser  acompanhado pelo Núcleo de 

Acessibilidade da universidade que avisava os docentes de minhas dificuldades e necessidade. 

 

Tive problemas com alguns docentes como um caso em que o professor aceitou e me conceder 

tempo adicional, requisito colocado pelo Núcleo de Acessibilidade para amenizar as 

consequências geradas por minhas dificuldades, nas avaliações mas não o concedeu em 

atividades realizadas em sala que eram grande parcela da nota final ou quando outro docente se 

recusou,apesar de comunicado por mim anteriormente, a aceitar os atestados  

 

que o enviei, porque faço maior parte de meu tratamento na AACD que utiliza o sistema de fila 

de espera avisando suas consultas/sessões  um pouco antes de acontecerem, alegando que 

atestados não abonam faltas me dando assim conceito “O”. 

 

Mas mesmo não levando o caso adiante na época por falta de informação e orientação, fui  fui 

aconselhado a reunir, mesmo que intempestivamente a reunir todos os documentos, para   

 

poder acionar os órgãos para apurar e tomar as decisões cabíveis a situação, pois acabei entrando 

em processo de jubilamento por não cumprir os requisitos da resolução ConsEPE n 166/13,   

acabei sendo jubilado por esta resolução mas entretanto a ConsEPE 166/13 não leva em 

consideração as peculiaridades da  vida de um deficiente e as dificuldades que ela traz, também 

não se contatou o setor pelo meu acompanhamento que poderiam ajudar a comissão a entender 

as nuances da vida acadêmica, da minha condição de PCD, do porque não atingiu o desempenho 

esperado em algumas disciplinas e não atingir o mínimo de créditos. me jubilando apenas com 

base em nos coeficientes de meu histórico escolar. 

 

Não tive o meu caso julgado com uma visão global  do meu caso e sendo um aluno ingressante 

por políticas afirmativas acredito que isso pois grave, pois no ingresso obtive esta visão que 

ponderava o meu caso em um todo por isso tive oportunidade de entrar na universidade, mas 



 

 

 

agora que tive problemas fui julgado como um caso comum se a UFABC  se pretende uma 

universidade inclusiva, acredito que deveria ser inclusiva todo o tempo até numa comissão de 

jubilamento. 

 

Sendo assim, importante ressaltar,que se não houver mudanças estruturais na UFABC quanto à 

inclusão não só dos Pcds mas sim de todos os alunos ingressantes por políticas afirmativas, tendo 

também uma resolução de jubilamento que abarque  esta realidade, porque se não houver 

mudanças, a reserva de vagas para PCDs servirá apenas para criar falsas expectativas, angústia e 

frustração por não oferecer condições para que os discentes com alguma deficiência permanecer 

na universidade com dignidade, se a UFABC seguir sem as mudanças necessárias, não deveria 

oferecer reserva de vagas para Pcd pois só causará angústia e dor. 

 

Gostaria de dizer que nunca sofri discriminação mas sofri com a indiferença e a indiferença dói 

quase tanto quanto o preconceito.    


