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Aos 02 dias do mês de outubro do ano de 2012, no horário das 16h, na sala de 1 
reuniões S312-1 do Bloco A, Torre I da Universidade Federal do ABC (UFABC), 2 
sita à Av. dos Estados, 5001, Bangu, Santo André, realizou-se a VIII sessão ordinária 3 
do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) da UFABC de 2012, 4 
previamente convocada e presidida pelo vice-reitor, Gustavo Dalpian, com a 5 
presença dos seguintes Conselheiros: Arnaldo Rodrigues dos Santos Junior, diretor 6 
do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Carlos Alberto da Silva, 7 
representante docente do CCNH; Carlos Alberto Kamienski, pró-reitor de pós-8 
graduação; Denise Consonni, substituta eventual do pró-reitor de graduação; Edson 9 
Pimentel, vice-diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); 10 
Francisco de Assis Comarú, substituto eventual do pró-reitor de extensão; Gilberto 11 
Martins, diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas 12 
(CECS);  Gustavo Adolfo Galati de Oliveira, representante dos técnicos 13 
administrativos; Igor de Almeida Lemos, representante suplente discente da 14 
graduação; Ingrid Pacheco Silveira, representante suplente discente da graduação; 15 
Jeferson Cassiano, representante suplente docente do CMCC; José Fernando 16 
Queiruga Rey, coordenador do Bacharelado em Ciências e Tecnologia (BC&T); 17 
Maria Isabel Mesquita Vendramini Delcolli, representante dos técnicos 18 
administrativos; Marcio de Souza Werneck, representante suplente docente do 19 
CCNH; Patrícia Dantoni, representante docente do CCNH; Priscila Cristina Conti, 20 
representante suplente discente da graduação; Rafael Senedese Cenedes, 21 
representante discente da graduação e Rail Ribeiro Filho, representante dos técnicos 22 
administrativos.Ausências justificadas: Carlos Eduardo Capovilla, representante 23 
docente do CECS; Daniel Miranda Machado, representante dos coordenadores de 24 
cursos de graduação; Emery Cleiton C. C. Lins e Israel da Silveira Rêgo, 25 
representantes docentes do CECS e Klaus Werner Capelle, pró-reitor de pesquisa. 26 
Ausentes: Adelaide Faljoni-Alário, representante dos coordenadores de cursos de 27 
pós-graduação; Arilson da Silva Favareto, coordenador do Bacharelado em Ciências 28 
e Humanidades (BC&H) e Yossi Zana, representante docente do CMCC. Não-29 
votantes: Ivan Fiorelli, secretário-geral em exercício; Fabiane Alves, chefe da 30 
Divisão de Conselhos. Apoio administrativo: Aline Santiago e Renata Silva, 31 
assistentes em administração da Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, o vice-32 
reitor, professor Gustavo Dalpian, após cumprimentar os presentes, abre a sessão às 33 
16h27. Informes da Reitoria: 1) professor Gustavo Dalpian, em atendimento à 34 
Resolução ConsEPE nº 137, considerando a necessidade de preenchimento da 35 
vacância de um representante do ConsEPE no Comitê de Ética em Pesquisa, solicita 36 
que um dos conselheiros se voluntarie à vaga. Não havendo voluntários, sugere que 37 
professor Carlos Alberto da Silva ocupe a referida representação. Entretanto, em 38 
virtude de compromissos assumidos, o professor declina do convite por não dispor de 39 
tempo para participar do Comitê em questão. Sendo assim, professor Dalpian propõe 40 
que o ConsEPE outorgue tal escolha ao reitor. Não havendo discordância, fica desse 41 
modo definido. Informes dos Conselheiros: 1) o representante dos técnicos 42 
administrativos, Rail Ribeiro, informa que o processo que trata do ingresso de novos 43 
alunos em 2013 pelo SiSU/Enem foi retomado juntamente com as demais atividades 44 
pós-greve. Ressalta que se pretendia antecipar as discussões acerca do Edital de 45 
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Ingresso nessa Instância, que já contava com uma minuta em maio, mas os trâmites 1 
seguintes coincidiram com a paralisação. Acrescenta que uma versão do documento 2 
já tramita na Comissão de Graduação (CG) e, brevemente, chegará nesse Conselho 3 
para apreciação e deliberação, embora, sem muito tempo para amplas discussões; 2) 4 
professor Arnaldo relata acidente ocorrido no laboratório 503, na Torre 3, do Bloco 5 
A. Explica que os armários que estavam suspensos na parede caíram sobre a bancada 6 
e equipamentos. Menciona que houve danos materiais, mas, felizmente, não houve 7 
vítimas. Narra as providências que foram tomadas: contatou-se o vice-reitor e o pró-8 
reitor de pesquisa, que, por sua vez, contatou o prefeito universitário, a quem coube o 9 
contato com o Corpo de Bombeiros. Em seguida, a polícia lavrou um Boletim de 10 
Ocorrências. Ressalta que, no dia seguinte, a engenheira de segurança do trabalho 11 
realizou análise do local de modo que fosse possível elaborar um laudo com as 12 
causas desse acidente e, posteriormente, ser encaminhado à Reitoria e à Comissão 13 
Permanente de Segurança Laboratorial (CPSL) a fim de que providências possam ser 14 
tomadas. Informa que a empresa responsável pela instalação dos armários foi 15 
autuada extrajudicialmente e, até aquele momento, aguardavam o posicionamento 16 
oficial da empresa, e caso isso não ocorresse, a UFABC acionaria judicialmente para 17 
ressarcimento dos prejuízos. Do ponto de vista estrutural, considera-se que tudo 18 
esteja encaminhado, mas julga importante noticiar o fato a esse Conselho, uma vez 19 
que não há um plano de contingência para acidentes em laboratórios, considerando 20 
que não foi a primeira vez que um episódio como esse ocorreu. Sugere que a CPSL 21 
preste informações acerca do andamento de suas atividades a esse Conselho. Por fim, 22 
como segundo informe, noticia que não poderá permanecer na sessão até o 23 
encerramento por motivo de saúde; 3) professora Denise Consonni comunica, acerca 24 
dos processos de autorização de cursos de graduação, que pela primeira vez, entre 4 e 25 
7 de novembro, a UFABC receberá visita de avaliadores do Instituto Nacional de 26 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) para avaliação de 27 
autorização de curso. Lembra que até o momento, receberam avaliadores para 28 
reconhecimento de curso. Após detalhamentos e esclarecimentos, finda declarando 29 
que houve uma reunião conjunta com todos os coordenadores dos cursos de São 30 
Bernardo do Campo, com os diretores de Centro, os representantes da ProGrad, da 31 
Propladi, da Prefeitura Universitária e da Biblioteca, na qual várias decisões foram 32 
tomadas para que a visita, que ocorrerá no Bloco Sigma, seja bem sucedida e o curso 33 
de Licenciatura em Filosofia seja autorizado; 4) a representante dos técnicos 34 
administrativos, Maria Isabel Mesquita Vendramini Delcolli, sugere que sejam 35 
elaborados planos de evacuação dos prédios da UFABC em casos de emergência. 36 
Ressalta que a UFABC possui prédios de até 11 andares, no entanto, não possui um 37 
sistema de evacuação; 5) professor Dalpian compreende e concorda com a ideia 38 
acerca da necessidade de haver um plano de evacuação, mencionado por Maria 39 
Isabel. Com relação ao acidente, informa que pela manhã foi realizada uma reunião 40 
na qual se decidiu que vai ser aberta uma sindicância para apurar os fatos. Declara 41 
que à CPSL cabe indicar de que maneira se devem resolver determinados problemas. 42 
Além disso, dado o tamanho da UFABC e a quantidade de laboratórios, um plano 43 
único de contingência seria inviável. Desse modo, considerando que esse Conselho 44 
decidiu que os laboratórios de pesquisa estariam sob responsabilidade dos Centros, 45 
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foi sugerido que cada Centro criasse uma CPSL, responsável por elaborar 1 
procedimentos a serem seguidos em casos de acidentes em laboratórios específicos; 2 
6) professor Comarú registra que está programado para acontecer, de 15 a 19 de 3 
outubro, na UFABC, a “Semana da Ciência e Tecnologia”, um evento nacional, 4 
fomentado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e Conselho Nacional de 5 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), contando também com apoio do 6 
Governo Federal e diversas universidades federais que participam.  Ainda nessa 7 
mesma semana acontecerá o evento “UFABC para todos”, nos dias 18 e 19, dentro 8 
da Semana da Ciência e Tecnologia. Acrescenta que no site da Pró-Reitora de 9 
Extensão há mais informações sobre os eventos, além de ser possível realizar 10 
inscrições para as atividades que ocorrerão. Solicita a colaboração de todos, tanto na 11 
divulgação dos eventos, quanto na participação deles; 7) professora Patrícia Dantoni 12 
solicita notícias acerca da Recomendação do ConsEPE ao ConsUni para que fossem 13 
criadas Comissões de Pesquisa nos Centros, ao que professor Dalpian informa que a 14 
referida Recomendação foi apresentada na seção de informes da II sessão ordinária 15 
do ConsUni, realizada no dia 25 de setembro. Professora Patrícia sugere que a CPSL 16 
e a Comissão de Gestão de Resíduos (CoGRe) apresentem periodicamente um 17 
relatório de suas atividades a esse Conselho. A Mesa acata e solicita que a Secretaria-18 
Geral contate as referidas comissões; 8) solicita-se a promoção do item 2 do 19 
Expediente: “Homologação do relatório final para contratação de professor visitante 20 
na área de Ensino de Matemática, aprovado ad referendum (Edital nº 170/2011)” 21 
para Ordem do Dia. Após justificada e secundada a solicitação é votada e aprovada 22 
por unanimidade. Ordem do Dia: Projeto Pedagógico do Bacharelado em 23 
Planejamento Territorial. Considerando a ausência do relator, professor Daniel 24 
Miranda, acorda-se que o assunto retornará à pauta da próxima sessão. Reforma do 25 
Projeto Pedagógico do Bacharelado em Matemática. Ainda em virtude da ausência 26 
do professor Daniel Miranda, nesse caso, demandante do assunto, professor Carlos 27 
Alberto da Silva, relator, solicita que seu parecer seja apresentado na presença do 28 
demandante. Após anuência de todos, acorda-se que também esse item retonará na 29 
próxima sessão. Homologação do relatório final para contratação de professor 30 
visitante na área de Ensino de Matemática, aprovado ad referendum (Edital nº 31 
170/2011). Professor Edson Pimentel relata histórico do processo e finda informando 32 
que, em virtude da necessidade da atuação do docente, o reitor aprovou, ad 33 
referendum, sua contratação. Não havendo discussão, encaminha-se o documento 34 
para votação. Aprovado por unanimidade. Expediente: Apresentação da proposta de 35 
projeto piloto para mediação da educação por novas tecnologias de informação e 36 
comunicação na modalidade semipresencial. Professor Edson Pimentel relata que tal 37 
proposta é um subproduto do grupo de trabalho constituído pela Rreitoria por meio 38 
da Portaria 303 de 2011, cujos membros são: professores Denise Consonni, 39 
representante da ProGrad, Alexandre Kihara, representante da ProPG, a TA Lilian 40 
Santos Leite Menezes, representante da ProEx, professores Lúcia Franco, 41 
representante do NTI e professor Edson Pimentel. O objetivo do referido grupo de 42 
trabalho foi o de elaborar uma proposta de criação de um Núcleo de Tecnologias 43 
Educacionais, com o propósito de apoiar os cursos de graduação, pós-graduação e 44 
extensão, presenciais ou à distância, no uso de novas tecnologias de ensino e 45 
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aprendizagem. Antes de iniciar a leitura da proposta de edital, ressalta que o seu 1 
texto foi discutido e aprovado na CG.  Considerando o disposto em Portaria do 2 
Ministério da Educação (MEC), que autoriza as instituições de ensino superior a 3 
introduzir em seus cursos a oferta de disciplinas integrantes do currículo que utilizem 4 
modalidade semipresencial; a demanda crescente por turmas das disciplinas 5 
obrigatórias dos Bacharelados Interdisciplinares (BIs) que devem ser ofertadas a 6 
alunos que foram reprovados por conceito nessas disciplinas, em seu formato 7 
presencial; a existência de docentes na UFABC já capacitados pelo programa de 8 
“Novas Tecnologias e Metodologias para a Educação”. Ressalta que se entende por 9 
modalidade semipresencial de Educação aquela em que o estudante realizará parte do 10 
curso sem a presença física do professor, mas monitorado por ferramentas de 11 
comunicação presentes nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Destaca como 12 
objetivos desse projeto piloto: 1) incentivar o uso de Novas Tecnologias de 13 
Informação e Comunicação (NTICs) na mediação da educação que envolve 14 
professor, estudante e conteúdos; 2) experimentar o uso de NTICs na educação num 15 
contexto controlado a fim de analisar e avaliar resultados e verificar a viabilidade de 16 
se expandir a experiência para outros cenários. No tocante a disciplina, vagas e 17 
matrículas, informa que serão ofertadas 120 vagas da disciplina “Processamento da 18 
Informação”, obrigatória do BC&T, distribuídas em duas turmas. Cada turma terá 19 
um professor responsável e dois monitores previamente selecionados e capacitados. 20 
No período de matrícula, os alunos serão informados sobre as vagas disponíveis na 21 
modalidade semipresencial; entretanto, só poderão matricular-se nessas vagas 22 
aqueles alunos que já tenham cursado a disciplina na modalidade presencial e que 23 
tenham sido reprovados por conceito. Como etapas do apresenta: 1) seleção de 24 
docentes responsáveis: poderão participar dessa etapa professores que tenham sido 25 
capacitados com aprovação no curso “Novas Tecnologias e Metodologias para a 26 
Educação”. Os possíveis docentes para esse projeto piloto serão identificados pela 27 
ProGrad e indicados pelos Centros; 2) seleção e capacitação de monitores: quatro 28 
monitores, por meio de edital público, que receberão bolsas de monitoria da 29 
graduação e serão encaminhados para capacitação específica para esse projeto; a 30 
referida seleção será realizada pelos professores responsáveis pela execução do 31 
projeto; 3) planejamento da disciplina: os professores responsáveis deverão organizar 32 
o material instrucional da disciplina até a data da matrícula para o terceiro 33 
quadrimestre de 2012; 4) execução da disciplina: a execução dar-se-á no terceiro 34 
quadrimestre letivo de 2012 (anterior ao “quadrimestre ideal” na matriz de sugestão); 35 
5) análise de resultados: os professores responsáveis deverão elaborar relatório 36 
circunstanciado incluindo: a) a programação da disciplina e o sistema de avaliação; 37 
b) as características do material instrucional; c) os resultados alcançados (pontos 38 
fracos e fortes, sumário de desempenho dos estudantes e monitores). Apresenta as 39 
seguintes  etapas de execução: a) três encontros presenciais obrigatórios, sendo, aula 40 
inaugural, primeira avaliação presencial e segunda avaliação presencial; b) dois 41 
encontros presenciais não obrigatórios com os professores e monitores para 42 
esclarecimento de dúvidas; ainda, os estudantes realizarão atividades semanais 43 
teóricas e/ou práticas que deverão ser postadas no Ambiente Virtual de 44 
Aprendizagem e que comporão parte da avaliação da disciplina. A realimentação aos 45 
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estudantes pelos professores e/ou monitores em relação aos exercícios postados não 1 
poderá ultrapassar o tempo de 72 horas. Já a realimentação aos estudantes pelos 2 
professores e/ou monitores em relação a mensagens de dúvidas não poderá 3 
ultrapassar o prazo de 36 horas. Acrescenta que haverá sempre um laboratório de 4 
informática reservado aos discentes participantes da disciplina por 4 horas semanais, 5 
em horários pré-definidos, com presença de monitores definidos, para atender aos 6 
estudantes que necessitem realizar as atividades práticas na UFABC. Os monitores 7 
também farão plantões virtuais, previamente divulgados e agendados com os alunos, 8 
por intermédio de ferramentas síncronas de comunicação para atender os estudantes. 9 
Informa que esse projeto piloto, cuja coordenação geral e avaliação de casos omissos 10 
será de responsabilidade da ProGrad, terá a duração de 12 meses, a partir de sua 11 
aprovação, e envolverá as etapas de planejamento, execução e análise de resultados. 12 
Finda a exposição, iniciam-se as discussões. Professor Gilberto demonstra simpatia à 13 
proposta e lembra haver um projeto na CG que não é semipresencial, mas que 14 
apresenta um novo formato. Com a internacionalização da universidade e a 15 
disponibilidade de verba para o recebimento de estrangeiros, entende que a UFABC 16 
possui condições de ofertar disciplinas, especialmente aquelas de grande escala, em 17 
língua inglesa, beneficiando aos estudantes da UFABC e possibilitando o 18 
recebimento de alunos de outros países. Em não havendo dispositivos legais 19 
contrários, entende ser viável tais projetos pilotos e parabeniza a proposta. A seguir, 20 
o professor José Fernando informa que a oferta de disciplinas em demanda reprimida 21 
vem sendo discutida um quadrimestre após a execução da disciplina, para que os 22 
alunos reprovados não necessitem esperar por um ano para cursá-las novamente, de 23 
modo que a execução deve ocorrer no quadrimestre posterior ao da oferta oficial e 24 
não antes, como está na proposta.  Prosseguindo com a discussão, professor Comarú 25 
mostra-se receoso em relação ao ensino à distância. Relata já ter participado, como 26 
professor, de projetos deste tipo e que demandavam muito preparo do professor, bem 27 
como esforço de todos os envolvidos. Entende ser muito interessante, saudável e 28 
positiva a proposta de um projeto piloto, sendo possível haver um controle, fato que 29 
não ocorreu em outras ocasiões. Solicita esclarecimentos a respeito da oferta dessas 30 
disciplinas a alunos reprovados em disciplinas presenciais, quais foram os critérios 31 
utilizados, se houve unanimidade, uma vez que acredita ser relevante controlar 32 
alunos com essa característica. Professor Edson explica que a ideia de realizar um 33 
experimento controlado com alunos que não conseguiram aprovação nas aulas 34 
presenciais justifica-se exatamente por tais estudantes já terem frequentando, no 35 
mínimo, 75% com a presença física dos professores, ou seja, as razões pela sua 36 
reprovação não dependem, necessariamente, da presença física do professor e sim de 37 
outras dificuldades apresentadas. Entretanto, considera a possibilidade de realizar o 38 
experimento de maneira aberta, desde que haja acompanhamento, uma vez que a 39 
educação à distância demanda grande empenho dos envolvidos, ou seja, o aluno deve 40 
apresentar um perfil específico e cabe aos monitores o acompanhamento de suas 41 
atividades. Ressalta que a questão foi discutida na CG, bem como na primeira 42 
reunião de instalação do GT, em que o professor Waldman atentou para essa questão 43 
da demanda reprimida; se ofertá-la na modalidade semipresencial seria efetivamente 44 
uma possibilidade. Professora Denise ratifica as informações prestadas pelo 45 
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professor Edson e cita um histórico sobre as discussões já ocorridas na UFABC 1 
acerca do ensino à distância. O fato de ofertar essas disciplinas a alunos que, 2 
teoricamente, já tenham presença de 75%, evitaria quaisquer outras discussões 3 
quanto ao projeto. Trata-se, portanto, de um projeto experimental, primeiramente 4 
direcionado a essa população, que talvez não seja a ideal, mas com a intenção de 5 
estendê-lo a quaisquer outros alunos que não tenham cursado a disciplina. A seguir, o 6 
conselheiro Rail questiona o porquê das disciplinas serem ofertadas em dois 7 
quadrimestres após o término da matéria. Solicita ainda esclarecimentos a respeito da 8 
possibilidade de redução do prazo de 12 meses entre o planejamento e a execução. 9 
Dando sequência à discussão, professora Patrícia entende tratar-se de um bom 10 
modelo, sendo assertiva a realização de projeto piloto, uma vez que requer um perfil 11 
muito específico de alunos e professores; entretanto questiona a utilização do termo 12 
semipresencial, uma vez que a disciplina é realizada totalmente à distância. 13 
Apresenta um segundo questionamento, em relação à aprovação dos alunos ser 14 
realizada por conceitos e ao controle de presença, que por vezes mostra-se 15 
ineficiente. Nesse sentido, sugere que o aluno seja reprovado por conceito e não por 16 
faltas ou insuficiência. Entende ser excessiva a quantidade de 60 alunos para um 17 
professor e dois monitores e indaga se esse número é comum. Também questiona 18 
sobre o prazo de 12 meses, se não seria possível começar a execução do projeto já no 19 
terceiro quadrimestre de 2012. Por fim, perscruta se o processamento da formação 20 
exigirá programas específicos, demandando que o aluno utilize o laboratório da 21 
UFABC, ou se ele poderia cursar a matéria em sua casa. O representante discente da 22 
graduação, Rafael, corrobora o exposto pela professora Patrícia em relação ao 23 
controle de frequência, bem como aos conceitos para aprovação e reprovação. Sugere 24 
um cenário no qual seja possível destinar vagas a dois grupos, um a alunos que 25 
escolham ingressar em matéria tendo o conceito F e outro para um estudo que 26 
realmente verifique a frequência do aluno, visto que se trata de um projeto piloto 27 
passível de tal experimentação. Por fim, parabeniza a escolha da disciplina 28 
“Processamento da Informação”. A representante dos técnicos administrativos, Maria 29 
Isabel mostra-se favorável à proposta, entretanto menciona algumas ressalvas em 30 
relação ao perfil do alunado, pois entende que nem todos estariam aptos a realizar a 31 
disciplina na modalidade semipresencial, sendo mais indicada a modalidade 32 
presencial. Solicita esclarecimentos a respeito da obrigatoriedade da demanda 33 
reprimida ter que cursar a disciplina tal como apresentada no projeto piloto ou se o 34 
aluno poderia escolher entre as modalidades semipresencial e presencial. A seguir, 35 
professor Carlos Alberto declara ter participado da discussão ocorrida na CG e 36 
mostra-se favorável à utilização de novas tecnologias para mediar o processo de 37 
ensino. Informa que alguns pontos apresentados na discussão já foram abordados na 38 
referida Comissão e solicita ao professor Edson que mencione como essa disciplina 39 
aparecerá no histórico escolar do aluno. Observa que há uma resolução que 40 
normatiza os códigos das disciplinas e acredita ser importante mencioná-la. Professor 41 
Dalpian mostra-se simpático ao projeto piloto, concorda com a servidora Isabel ao 42 
defender que nem todos os alunos se adequam ou se adaptam a esse sistema, não 43 
podendo substituir totalmente a modalidade presencial. Entretanto, acredita ser muito 44 
interessante que os alunos tenham um leque de possibilidades para poder cursar as 45 
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disciplinas e até possam aprender uma nova forma de estudos com a modalidade 1 
semipresencial, uma vez que o curso à distância, geralmente, exige mais empenho do 2 
aluno do que o presencial. Professor Edson tece comentários finais. No concernente 3 
ao tempo, esclarece que foi realizada uma estimativa para a elaboração do relatório, 4 
após a execução do projeto, culminando-se no prazo de 12 meses, entretanto, acredita 5 
que esse prazo pode ser revisto. Relata que, durante a discussão do GT, houve 6 
consenso de que tal procedimento poderia ser realizado paulatinamente, visto que a 7 
elaboração do material institucional é a etapa mais demorada do processo. Elucida 8 
que poderia ser utilizado o mesmo material das aulas presenciais, todavia acredita ser 9 
interessante o seu enriquecimento, com recursos áudio visuais, por exemplo. Explana 10 
a respeito da sistemática adotada para ministrar as aulas. Há exposição do conteúdo e 11 
realização de exercícios, dos três créditos, dois serão realizados em laboratório, ou 12 
seja, há a proposição de problemas, para que o aluno resolva diretamente no 13 
computador. Esclarece que os softwares adotados na disciplina são livres, de modo 14 
que não haja a necessidade da presença do aluno na UFABC para utilizar as 15 
ferramentas. Crê que a quantidade de dúvidas que surgem e requerem uma atuação 16 
mais presente e efetiva do docente é mínima, inferior a 20%. Em havendo dúvidas, o 17 
aluno já as pontua e recebe feedback. No tocante à reprovação, relata ser complicado 18 
controlar se aquela se dará por “F” conceito ou “F” baixa frequência. O controle 19 
preciso já não se mostra simples no sistema presencial, porém, se esse Conselho 20 
assim deliberar, existe a possibilidade de flexibilizar a oferta do projeto, ainda que 21 
parcialmente, a alunos reprovados por frequência. Em relação ao futuro, não é 22 
possível precisar seus desdobramentos, dependerá de como a CG e o ConsEPE 23 
avaliarão a experiência, mas ressalta que o projeto piloto é justamente para realizar 24 
uma experimentação desse tipo de formato. Ressalta que a UFABC está caminhando 25 
nesse sentido e cita como exemplo os cursos de especialização e capacitação à 26 
distância, bem como o enriquecimento do material institucional. Elucidando outro 27 
ponto, opina que se o perfil do aluno não for adequado, ocorrerá evasão. Esclarece 28 
que o papel dos monitores é realizar acompanhamento dos alunos e execução de suas 29 
tarefas. No tocante a prazos de entrega de atividades, ressalta que em TI, mesmo em 30 
aulas presencias, os prazos são rigorosos. A prática adotada no ensino à distância, em 31 
relação ao peso de atividades, é a de se atribuir 60% às provas presenciais e o 32 
restante às atividades, como forma de garantir que os alunos façam as tarefas e 33 
acompanhem o curso. Ao questionamento sobre a quantidade de alunos, 60 por 34 
professor, ser excessiva, esclarece que em outros países, não raras vezes, esse 35 
número é maior. Observa que o papel do professor é elaborar o material institucional, 36 
organizá-lo e disponibilizá-lo no ambiente virtual, estabelecer atividades e prazos de 37 
entrega. O acompanhamento das mensagens caberá aos monitores, cuja seleção será 38 
criteriosa a fim de se obter tutores especializados, que sejam capazes de corrigir os 39 
exercícios de forma autônoma. Todavia, poderão solicitar auxílio do professor, caso 40 
julguem necessário; assim, considera adequado o número estipulado de alunos por 41 
professor. A respeito de como a disciplina será mencionada no histórico escolar do 42 
aluno, não acredita ser apropriado constar qualquer referência à modalidade 43 
semipresencial, uma vez que todos os pressupostos de qualidade estão sendo 44 
observados. Cita como exemplo o diploma emitido para o curso de graduação à 45 
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distância, no qual não consta qualquer referencia à modalidade.  Pelo exposto, 1 
entende que a disciplina deverá ser registrada normalmente, com os códigos já 2 
utilizados, visto que não há dispositivos legais que indiquem o contrário. A seguir, 3 
explana a diferença entre curso semipresencial e a distância. O projeto configura-se 4 
como semipresencial, pois haverá três encontros presenciais, bem como plantões 5 
presenciais, ou seja, o curso será ofertado na UFABC, para alunos da UFABC, 6 
podendo o estudante valer-se de todas as ferramentas disponíveis. Avalia que a 7 
diferenciação da nomenclatura é bem tênue, entretanto, supõe ser mais apropriado o 8 
emprego do termo semipresencial, pois não há regulamentação sobre o assunto nos 9 
projetos pedagógicos da UFABC. Por fim, disserta sobre a escolha da disciplina de 10 
TI. Informa que durante as discussões na CG, cogitou-se a possibilidade de “Bases 11 
Computacionais” ser objeto do projeto, todavia, tal disciplina possui densa parte 12 
conceitual, inúmeros tópicos distintos, uma sequência muito bem estruturada, de tal 13 
sorte que os assuntos ministrados na primeira aula são imprescindíveis aos tratados 14 
ao final do curso. Além disso, a disciplina de “Bases Computacionais” compõe a 15 
grade curricular do primeiro quadrimestre e entendeu-se ser mais interessante que o 16 
aluno já tivesse cursado alguns quadrimestres na UFABC, estando mais maduro. 17 
Favoravelmente à escolha de TI, somou-se o fato de haver vários professores da área 18 
de computação capacitados e aptos a ministrar o curso, sendo que o próprio professor 19 
Edson ministra tal disciplina. Professor Dalpian informa que o projeto piloto entrará 20 
na Ordem do Dia da próxima sessão. Como nenhum dos participantes desejasse fazer 21 
uso da palavra, o magnífico reitor agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão 22 
às 17h45. Do que para constar, nós, Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão de 23 
Conselhos e Juliana Dias de Almeida, secretária executiva da Secretaria Geral, em 24 
conjunto com a Secretária Geral, Soraya Cordeiro, lavramos e assinamos a presente 25 
Ata aprovada pelo magnífico reitor, professor doutor Helio Waldman e pelos demais 26 
presentes à sessão. 27 
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