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Aos 4 dias do mês de dezembro do ano de 2012, no horário das 14h, na sala de reuniões 1 
S312-1 do Bloco A, Torre I da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos 2 
Estados, 5001, Bangu, Santo André, realizou-se a X sessão ordinária do Conselho de Ensino, 3 
Pesquisa e Extensão (ConsEPE) da UFABC de 2012, previamente convocada e presidida pelo 4 
reitor, Helio Waldman, com a presença dos seguintes Conselheiros:  André Ricardo Oliveira 5 
da Fonseca, representante docente do Centro de Matemática, Computação e Cognição 6 
(CMCC);  Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior, diretor do Centro de Ciências Naturais e 7 
Humanas (CCNH); Carlos Alberto Kamienski, pró-reitor de pós-graduação;  Daniel Morgato 8 
Martin, representante suplente docente do CMCC;  Denise Consonni, substituta eventual do 9 
pró-reitor de graduação; Diogo Filippo M. Marvulle, representante discente da graduação; 10 
Edson Pimentel, vice-diretor do CMCC; Francisco de Assis Comarú, substituto eventual do 11 
pró-reitor de extensão (a partir das 14h45); Gilberto Martins, diretor do CECS; Gustavo 12 
Adolfo Galati de Oliveira, representante dos técnicos administrativos; Israel da Silveira Rêgo, 13 
representante docente do CECS;  Jean-Jacques Bonvent, representante docente do CCNH; 14 
José Blanes Sala, representante suplente docente do Centro de Engenharia, Modelagem e 15 
Ciências Sociais Aplicadas (CECS); José Fernando Queiruga Rey, coordenador do 16 
Bacharelado em Ciências e Tecnologia (BC&T); Klaus Werner Capelle, pró-reitor de 17 
pesquisa; Maria Isabel Mesquita Vendramini Delcolli, representante dos técnicos 18 
administrativos; Patrícia Dantoni, representante docente do CCNH;  Rafael Oliveira Senedese 19 
Cenedes, representante discente da graduação; Rail Ribeiro Filho, representante titular dos 20 
técnicos administrativos.  Ausências justificadas: Gustavo Dalpian, vice-reitor.  Ausentes: 21 
Adelaide Faljoni-Alário, representante dos coordenadores de cursos de pós-graduação; 22 
Arilson da Silva Favareto, coordenador do Bacharelado em Ciências e Humanidades 23 
(BC&H); Carlos Alberto da Silva, representante docente do CCNH; Daniel Miranda 24 
Machado, representante dos coordenadores de cursos de graduação; Emery Cleiton C. C. 25 
Lins, representante docente do CECS; Guilherme Afonso Siqueli, representante discente da 26 
graduação; Mateus Santos da Rocha, representante discente da graduação.  Não-votantes: 27 
Soraya Cordeiro, secretária-geral; Aline Regina Bella, chefe da Divisão de Conselhos em 28 
exercício; Fernanda M. Mizumura, engenheira de segurança no trabalho da UFABC; Marcelo 29 
Augusto Christoffolete, professor do CCNH; Maria Estella R. de Oliveira de Souza, da 30 
Prograd; Renata Coelho, técnico em assuntos educacionais da Prograd. Apoio administrativo: 31 
Renata Silva e Thiene Cassiavillani, assistentes em administração da Secretaria-Geral. 32 
Havendo quórum legal, o reitor, professor Waldman, após cumprimentar os presentes, abre a 33 
sessão às 14h22.  Informes do Reitor: Professor Waldman convida o professor Klaus 34 
Capelle a compor a mesa em razão da ausência do vice-reitor, professor Dalpian, que está em 35 
período de férias. Professor Waldman passa a palavra para Soraya Cordeiro, Secretária-Geral, 36 
que explica que foram encaminhadas as atas das V e VI sessões extraordinárias do Conselho, 37 
mas não da IV, por suas discussões terem se estendido por dois dias, tornando a elaboração de 38 
sua ata mais complexa. Verifica se o Conselho gostaria de deliberar sobre as 3 atas na 39 
próxima sessão ordinária. Solicita, também, que o Calendário ConsEPE seja promovido à 40 
Ordem do Dia. Secundada, encaminhada para votação. Aprovada por unanimidade. Professor 41 
Waldman retira de pauta os itens 2 e 3 da Ordem do Dia. Informes dos Conselheiros: 1) a 42 
representante dos técnicos administrativos, Maria Isabel, informa que os servidores que 43 



 
Serviço Público Federal 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

 
ATA Nº 10/2012 

 

2 
 

trabalham no piso térreo estão sofrendo com os trabalhos de impermeabilização da rampa do 1 
Câmpus de Santo André, por conta do forte cheiro de piche queimado. Solicita que esses 2 
trabalhos sejam realizados aos finais de semana; 2) professora Denise solicita que o item 3 do 3 
Expediente seja encaminhado para a Ordem do Dia. secundada e aprovada por unanimidade; 4 
3) o representante dos técnicos administrativos, Rail, passa a palavra à chefe da Divisão de 5 
Estágios da ProGrad, Maria Estela, que apresenta os 103 Convênios de Cooperação de 6 
Estágio firmados em 2012, até a data de 4 de dezembro do referido ano, dentre os quais, 4 são 7 
Agentes de Integração e 99 são empresas. Acrescenta que, no total, são 261 Convênios de 8 
Cooperação, sendo 243 com empresas e 18 com Agentes de Integração; 4) professor 9 
Waldman passa a palavra ao professor Marcelo Christoffolete, que apresenta as atividades da 10 
Comissão de Gestão de Resíduos (CoGRE), criada pela Resolução ConsEPE n° 132, de 7 de 11 
maio de 2012, que estabelece que “A CoGRE terá por finalidades estabelecer as regras de 12 
manipulação, gerenciamento, orientação, armazenamento, recolhimento, transporte e 13 
disposição final dos resíduos gerados nas atividades de ensino, pesquisa e extensão da 14 
UFABC[...]” . Expõe as medidas que vêm sendo tomadas pela CoGRE, de acordo com suas 15 
competências elencadas no Art. 4° da referida resolução, como a elaboração de manuais 16 
normativos e contratos de recolhimento de resíduos, implementação do site, certificação de 17 
laboratórios e instituição de Grupos de Trabalho, entre outros. Ainda, explica que, a Comissão 18 
de Ética Ambiental (CEA) é responsável pela normatização e aprovação de projetos e 19 
atividades de ensino pesquisa e extensão que envolvem a geração de resíduos, enquanto que a 20 
CoGRE responsabiliza-se pelo gerenciamento e certificação de laboratórios. Finaliza, 21 
apresentando as metas da Comissão, a saber: a) em curto prazo: recolhimento dos resíduos 22 
acumulados; b) em médio prazo: estabelecimento de normas, lançamento do site, certificação 23 
de laboratórios e elaboração e apresentação do regimento; c) em longo prazo: implantação 24 
total da política de Gestão de Resíduos com respectivo contrato junto à empresa 25 
especializada;  5) professor Waldman passa a palavra à Fernanda M. Mizumura, engenheira 26 
de segurança do trabalho da UFABC, que apresenta a Comissão Permanente de Segurança 27 
Laboratorial (CPSL), cujas atividades iniciaram-se em 2011 e tem como principal atribuição o 28 
atendimento às demandas de segurança nos laboratórios. Informa que os principais problemas 29 
de segurança nos laboratórios consistem na falta de procedimentos relativos à segurança, 30 
armazenamento inadequado de produtos químicos, acúmulo de resíduos para descarte, falta de 31 
técnicos, entre outros. Por fim, elucida algumas das atividades da CPSL, como elaboração de 32 
regimento interno e emissão de Comunicados Internos à Prefeitura Universitária (PU) e à 33 
Reitoria com propostas e solicitações para melhoria da segurança dos laboratórios; 6) o 34 
representante discente de graduação, Diogo, informa que as monitorias acadêmicas não estão 35 
ocorrendo conforme o acordado com os discentes. Ainda, expõe haver algumas contradições 36 
na Resolução ConsEPE nº 135, de 10 de maio de 2012, que regulamenta as normas para a 37 
Monitoria Acadêmica da ProGrad. O Conselheiro Rail esclarece tratar-se de um procedimento 38 
novo e em período de transição, mas que está sendo acompanhado de modo a ser aprimorado 39 
futuramente. Ordem do Dia: Ata da III sessão extraordinária de 2012, realizada em 4 de 40 
setembro de 2012. Aprovada por unanimidade. Ata da V sessão extraordinária de 2012, 41 
realizada em 26 de setembro de 2012. Item retirado de pauta. Ata da VI sessão extraordinária 42 
de 2012, realizada em 2 de outubro de 2012. Item retirado de pauta. Ata da IX sessão 43 
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ordinária de 2012, realizada em 6 de novembro  de 2012. Aprovada por unanimidade. 1 
Calendário Acadêmico 2013. Professora Denise passa a palavra para Renata Coelho, chefe da 2 
Divisão Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação, que explica aos Conselheiros que o 3 
assunto em pauta trata apenas das datas intermediárias do calendário, pois as datas de início e 4 
fim dos quadrimestres já haviam sido aprovadas por este Conselho em reunião anterior. 5 
Apresenta as datas para o primeiro quadrimestre de 2013, com início no dia 22 de abril e fim 6 
no dia 13 de julho; inscrições para troca de turno, válidas para o segundo quadrimestre,  de 22 7 
a 27 abril; inscrições para os cursos de formação específica, de 22 a 25 de maio; avaliação de 8 
cursos 2013, de 3 a 29 de junho; colação de grau, concluintes do terceiro quadrimestre de 9 
2012, no dia 4 de junho; matrículas para o segundo quadrimestre de 2013, de 13 a 17 de 10 
junho; avaliação de disciplinas do primeiro quadrimestre, de 10 de julho a 10 de agosto; ajuste 11 
de matrícula para o segundo quadrimestre, etapas 1 e 2, de 12 a 15 e 16 a 18 de julho, 12 
respectivamente; lançamento de conceitos e faltas, de 15 a 18 de julho; acolhimento de 13 
calouros, de 17 a 30 de julho. Quanto ao segundo quadrimestre, início em 29 de julho e fim 14 
em 19 de outubro; inscrições para a transferência externa, válida para o terceiro quadrimestre, 15 
de 29 a 31 de julho; inscrições para os cursos de formação específica, de 28 a 31 de agosto; 16 
“UFABC para Todos”, de 3 a 5 de setembro; colação de grau para concluintes  do primeiro 17 
quadrimestre de 2013, em 10 de setembro; matrículas para o tercerio quadrimestre: de 19 a 23 18 
de setembro; avaliação de disciplinas do segundo quadrimestre, de 14 de outubro a 14 de 19 
novembro; ajuste de matrícula para o terceiro quadrimestre, etapas 1 e 2, de 18 a 21 e 22 a 24 20 
de outubro, respectivamente; “Simpósio de Base Experimental das Ciências Naturais”, nos 21 
dias 18 e 19 de outubro;  lançamento de conceitos e faltas, de 21 a 24 de outubro. Por fim, o 22 
terceiro quadrimestre de 2013 inciar-se-á em 4 de novembro e findará em 8 de fevereiro de 23 
2014; inscrições para a troca de BI, válida para o primeiro quadrimestre de 2014, de 4 a 9 de 24 
novembro; inscrições para os cursos de formação específica, de 4 a 7 de dezembro; 25 
interrupção do terceiro quadrimestre de 2013, de 21 de dezembro a 6 de janeiro de 2014; 26 
colação de grau, do segundo quadrimestre de 2013, no dia 15 de janeiro; matrículas para o 27 
primeiro quadrimestre de 2014, de 9 a 13 de janeiro; avaliação de disciplinas do terceiro 28 
quadrimestre de 2013, de 3 de fevereiro a 22 de março; ajuste matrícula para o primeiro 29 
quadrimestre de 2014, etapas 1 e 2, de 31 de janeiro a 3 de fevereiro e de 4 a 6 de fevereiro, 30 
respectivamente; lançamento de conceitos e faltas, de 10 a 13 de fevereiro. Finda a 31 
apresentação, abre-se para discussão. Professor Comarú lembra que no ano vigente organizou-32 
se o evento “UFABC para Todos” junto com a semana de tecnologia. Compreende que pelo 33 
fato de a inscrição do ENEM ocorrer geralmente no mês de junho, será melhor que a UFABC 34 
realize o evento no primeiro semestre, antes do período de inscrição, para que se tenha a 35 
capacidade de influenciar os alunos por meio deste evento. Sugere que deixe em aberto a data, 36 
mas marque para o mês de junho. No ensejo, professor Arnaldo propõe que se deixe o 37 
referido evento fora deste calendário e que se estabeleça outro para eventos, como o de 38 
“Semana de Tecnologia”. Professor Comarú concorda, entretanto recomenda que o 39 
“Calendário de Eventos Acadêmicos” seja analisado na primeira sessão ordinária do próximo 40 
ano.  Professora Patrícia observa que em todos os quadrimestre há o mês de avaliação de 41 
disciplinas, no entanto, expõe que em 2014, esse mês fica em sua maior parte no período de 42 
recesso, sugere a antecipação dessa avaliação. Professor Waldman questiona sobre a diferença 43 
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de dias letivos, pelos feriados municipais de São Bernardo e Santo André. Ainda, propõe uma 1 
alteração das datas para o acolhimento dos alunos, ao invés de 17 a 30 de julho de 2013, que 2 
se altere para de 22 a 26 de julho de 2013, sugere também nova data para colação de grau de 3 
discentes concluintes do segundo quadrimestre de 2013, de 15 de janeiro de 2014 para 05 de 4 
fevereiro de 2014. Por fim, professor Jean-Jacques sugere que haja  um aumento do prazo 5 
para lançamento de conceitos e faltas, com a inclusão da última semana de aulas em cada 6 
quadrimestre. Maria Isabel informa que a avaliação do curso tem ocorrido da forma exposta 7 
desde que foi implementada, complementa que mesmo durante o recesso, há grande 8 
participação e considera o período suficiente. No tocante à diferença de dias letivos, Renata 9 
Coelho explica que os dias dos feriados serão compensados durante as reposições. Quanto ao 10 
prazo para lançamento de conceitos e faltas, acata o sugerido, contanto que a data final seja 11 
mantida. Findas as discussões, encaminha-se para votação o calendário acadêmico com as 12 
sugestões acatadas. Em votação, aprovado com uma abstenção. Calendário ConsEPE 2013. 13 
Soraya Cordeiro, secretária-geral, apresenta o calendário de reuniões de 2013 do ConsEPE. 14 
Por coincidirem com o período de recesso acadêmico ou por estarem muito próximas dos 15 
períodos de recesso, solicita que as datas para as reuniões dos meses de abril e novembro 16 
sejam, respectivamente, antecipada em uma semana e postergada em uma semana. Sugestões 17 
acatadas. Em votação, aprovado por unanimidade. Expediente: Minuta de resolução que 18 
substitui a resolução ConsEP nº 64 que estabelece regras para a dispensa por equivalência de 19 
disciplinas de graduação na UFABC. Professora Denise passa a palavra para Renata Coelho 20 
que informa ter sintetizado os principais itens alterados na resolução. Cita como premissa o 21 
decreto nº 77.455, de 19 de abril de 1976, a saber: “é direito do aluno ver reconhecido  seus 22 
estudos realizados em outra instituição superior.”, explicando que se refere à transferência 23 
ex-officio, entretanto menciona que, por analogia, considera-se não apenas na transferência, 24 
mas também quando do ingresso na universidade. Expõe os principais itens alterados, sendo 25 
eles: 1) no Art. 4º cria-se a “pré-análise” a ser feita pela Divisão Acadêmica da ProGrad, que 26 
veririfcará itens com completude da documentação, reconhecimento do curso, carga horária, 27 
se a disciplina da UFABC consta na matriz vigente e também a temporalidade, respeitando-se 28 
o limite de 10 anos; 2) Art. 3º, inciso IV, “O aluno não poderá apresentar a mesma disciplina 29 
cursada em outras IES em solicitações de equivalência distintas.” esclarecendo que a nova 30 
resolução proíbe o uso das mesmas disciplinas da outra instituição para mais de um pedido de 31 
equivalência, impedindo abusos; e 3) Art. 3º, parágrafo único, “ Excepcionalmente, havendo 32 
compatibilidade de carga horária e conteúdo, o aluno poderá apresentar simultaneamente 33 
um conjunto de, no máximo, três disciplinas cursadas em outra IES, para dispensa por  34 
equivalência de outro conjunto de, no máximo, três disciplinas da UFABC.” elucidando que o 35 
dispositivo cria o “pedido em bloco”  em apenas um formulário, contanto que a carga horária 36 
e o conteúdo sejam respeitados. Sobre recursos, explana que é um direito e que antes o prazo 37 
era de 3 dias, mas atualmente é de 10 dias. Ressalta que a responsabilidade pela análise dos 38 
recursos é dos coordenadores de curso e o prazo para resposta é de 15 dias, após a chegada do 39 
recurso nos Centros. Por fim, cita observações, esclarecendo que cabe aos Coordenadores de 40 
disciplina analisar os pedidos de equivalência. Expõe que o parágrafo 4º, do Art. 5º, 41 
estabelece o limite de 60 dias para as respostas, contado do término do prazo para as 42 
solicitações, sendo que esse prazo era de 30 dias. Em discussão, são feitas as seguintes 43 
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sugestões: 1) Art.5º, parágrafo 1º, onde se lê: “Casos de indeferimentos motivados por 1 
conteúdo programático incompatível não necessitarão de qualquer outra justificativa por 2 
parte do professor avaliador.”, leia-se: “Casos de indeferimentos motivados pelos itens I e II 3 
do referido caput não necessitarão de qualquer outra justificativa por parte do professor 4 
avaliador.”; 2) Art. 5º, parágrafo 2º, onde se lê: “ Se julgar necessário, o professor 5 
responsável pela análise da equivalência poderá aplicar avaliação sobre o conteúdo da 6 
disciplina.”, leia-se: “Se julgar necessário, de forma justificada, o professor responsável pela 7 
análise da equivalência poderá aplicar avaliação sobre o conteúdo da disciplina”; 3) Art. 5º, 8 
inciso I, onde se lê: “Se o conteúdo da disciplina cursada corresponde a, no mínimo, 75% do 9 
conteúdo daquela de que se pede equivalência, considerando-se teoria e prática, quando for 10 
o caso.” leia-se: “Se o conteúdo da disciplina cursada for compatível e correspondente a, no 11 
mínimo, 75% do conteúdo daquela de que se pede equivalência, considerando-se teoria e 12 
prática, quando for o caso”; 4) Art.5º, inciso II, onde se lê: “A atualidade da bibliografia 13 
apresentada, principalmente em disciplinas com conteúdo predominantemente tecnológico.”, 14 
leia-se: “A adequação da bibliografia apresentada, principalmente em disciplinas com 15 
conteúdo predominantemente tecnológico”; e 5) acréscimo de texto, para que o aluno 16 
ingressante no momento da matrícula faça o pedido de equivalência, garantindo o parecer no 17 
início das aulas e não necessitando cursar a disciplina enquanto espera o parecer. Nesse 18 
contexto, são feitos os seguintes questionamentos sobre: 1) a equivalência em bloco; 2) os 19 
casos de mobilidade acadêmica nacional e internacional; 3) a avaliação dos aspectos 20 
pedagógicos através do histórico escolar e 4) os responsáveis pelo parecer final. Renata 21 
Coelho explica que na equivalência em bloco, a carga horária deve ser igual ou maior em 22 
relação à disciplina da UFABC, completando que se menor não será aceita. Já, a respeito de 23 
casos de mobilidade acadêmica nacional e internacional, esclarece que a instituição deve ser 24 
reconhecida e autorizada pelo MEC, conforme Resolução ConsEPE nº113, que define normas 25 
para o estabelecimento dos Programas de Mobilidade Acadêmica Nacional e Internacional 26 
vinculados a Acordos de Cooperação. Elucida que a avaliação dos aspectos pedagógicos 27 
através do histórico escolar foi um assunto bastante discutido, entretanto, trata-se de item 28 
subjetivo. Professora Denise explana que os responsáveis pelo parecer final serão os 29 
coordenadores dos cursos, completando que os responsáveis pelas disciplinas obrigatórias 30 
serão os coordenadores dos BIs. No ensejo, Gustavo Galati expõe que não concorda com o 31 
parágrafo 4º, do Art. 1º, a saber: “O aluno deverá obrigatoriamente cursar na UFABC ao 32 
menos 50% do total de créditos necessários à integralização do curso pretendido.” e com o 33 
parágrafo 2º do Art. 5º, a saber: “Se julgar necessário, o professor responsável pela análise 34 
da equivalência poderá aplicar avaliação sobre o conteúdo da disciplina.” avaliando que o 35 
item aponta critério discriminatório, pois haverá indivíduos que passarão por avaliações 36 
diferentes, complementando que é contra a prova. Professor Kamienski opina que a regra 37 
deve ser simples; além disso, cita que não é a favor de avaliações objetivas, entendendo que 38 
esse é um caso que necessita ser subjetivo. Corrobora com a fala do conselheiro Galati a 39 
respeito do parágrafo 4º do Art. 1º, , alegando que se o aluno cursou uma universidade de bom 40 
nível, a UFABC deveria aprovar a equivalência. Professor Comarú defende a importância de 41 
construir uma universidade que não seja isolada. Concorda com a existência de critérios, mas 42 
também defende trabalhar com o princípio da mobilidade acadêmica dando voto de confiança 43 
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ao aluno. Professor Waldman menciona que esse procedimento é utilizado em muitas 1 
universidades. Quanto à questão levantada acerca da discriminação, concorda que existe a 2 
possibilidade, entretanto há vários procedimentos que também podem abrir precedentes, 3 
contudo, são usados, porque existem casos de boa fé, em que o docente pode ficar em dúvida 4 
e a alternativa será a realização de uma prova, pois opina que rejeitar o pedido é pior do que 5 
aplicar a prova; mas entende que existem formas de tentar mitigar essa possível 6 
discriminação, como exemplo: se uma equivalência da disciplina de uma determinada 7 
instituição for aprovada, em outro momento não necessitará ser avaliada novamente, podendo 8 
ser conferida automaticamente. Sugere ainda que se estabeleça uma validade para tal. 9 
Professora Denise observa que a resolução foi criada para acabar com a insatisfação dos 10 
discentes com relação aos prazos, informa ainda que ela define o fluxo de todo o processo, 11 
estabelecendo quais são os responsáveis e as atribuições dos atores nesse processo, dando 12 
grande importância às divisões acadêmicas dos Centros. Explica que um dos objetivos dessa 13 
resolução é também a criação de um banco de dados, para subsidiar os pareceres dos 14 
docentes, dar mais responsabilidade para os discentes e evitar a banalização que estava 15 
ocorrendo. Por fim, deixa claro que o aluno tem como direito solicitar a equivalência, mas a 16 
instituição não tem o dever de autorizá-la, sendo, nesse sentido, importante a compreensão do 17 
aluno. Findas as discussões, acorda-se que o assunto retornará na Ordem do Dia na próxima 18 
sessão. Minuta de resolução que substitui a Resolução ConsEP nº 74, que define as 19 
composições e atribuições das Coordenações dos Bacharelados Interdisciplinares e dos cursos 20 
de formação específica. Rail Ribeiro, representante dos técnicos administrativos, explica que 21 
a revisão da Resolução ConsEP nº 74 foi motivada pela necessidade de recomposição das 22 
Coordenações de Curso e dos BIs. Percebeu-se que a resolução não apresentava previsões de 23 
suplência e novas eleições e, então, fez-se necessária a sua substituição. Professora Denise 24 
informa, ainda, que o ConsUni havia solicitado a alteração da Resolução ConsUni nº 47 e, por 25 
ambas apresentarem caráter interdependente, a alteração mostrou-se necessária nesta Instância 26 
também. Rail apresenta as principais alterações, sendo elas: 1) Art. 2º, item I, onde se lê: 27 
“dois representantes docentes de cada Centro credenciados ao bacharelado interdisciplinar, 28 
eleitos entre docentes credenciados para mandatos de dois anos, com direito a uma 29 
recondução” leia-se: “dois representantes docentes de cada Centro credenciados ao 30 
bacharelado interdisciplinar, eleitos entre docentes credenciados, para mandatos de dois 31 
anos, com direito a uma recondução”; 2) Art. 2º, item IV, onde se lê: “um representante dos 32 
técnico-administrativos, eleitos pelos seus representantes, membros das Plenárias dos Cursos 33 
de Graduação, para mandato de dois anos.” leia-se: “um representante dos técnico-34 
administrativos, eleitos pelos seus representantes, membros das Plenárias dos Cursos de 35 
Graduação, para mandato de dois anos, com direito a uma recondução.”; 3) Art. 3º, inclusão 36 
do item IX, “planejar a demanda dos materiais de consumo e/ou equipamentos necessários 37 
ao funcionamento das disciplinas práticas dos cursos, em conjunto com os coordenadores de 38 
laboratório”  e reorganização dos demais; 4)  Art. 4°, item III, onde se lê: “o coordenador e o 39 
vice-coordenador, eleitos pelos membros das Plenárias dos Cursos, com mandato de dois 40 
anos, com direito a uma recondução.” leia-se: “o coordenador e o vice coordenador, eleitos 41 
dentre os representantes docentes, pelos membros das Plenárias dos Cursos, com mandato de 42 
dois anos, com direito a uma recondução.” 5) Art. 4º, item IV, onde se lê: “um representante 43 
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dos técnico-administrativos, eleitos pelos seus representantes, membros das Plenárias dos 1 
Cursos de Graduação, para mandato de dois anos.” leia-se: “um representante dos técnico-2 
administrativos, eleitos pelos seus representantes, membros das Plenárias dos Cursos de 3 
Graduação, para mandato de dois anos, com direito a uma recondução.”; 6)  Art. 5º, 4 
inclusão do item IX, “planejar a demanda dos materiais de consumo e/ou equipamentos 5 
necessários ao funcionamento das disciplinas práticas dos cursos, ouvidos os docentes 6 
responsáveis pelas mesmas” e reorganização dos demais; 7) Art. 6º, item XII, onde se lê: 7 
“decidir sobre pedidos referentes a matrícula, trancamento de matrícula no curso, 8 
cancelamento de matrícula em disciplinas, permanência, complementação pedagógica, 9 
exercícios domiciliares, expedição e dispensa de guia de transferência e colação de grau” 10 
leia-se: “decidir, quando necessário, sobre pedidos referentes a matrícula, trancamento de 11 
matrícula no curso, cancelamento de matrícula em disciplinas, permanência, 12 
complementação pedagógica, exercícios domiciliares, expedição e dispensa de guia de 13 
transferência e colação de grau” 8) Art. 6º, inclusão do item XIX, “planejar a oferta de 14 
disciplinas e realizar a alocação de turmas, a cada quadrimestre” e reorganização dos 15 
demais; 9) Art. 6º, inclusão do item XXI, “atuar junto aos Diretores e Conselhos de Centros 16 
na definição de nomes de docentes que atuarão no curso e na coordenação das disciplinas” e 17 
reorganização dos demais; 10) Art. 6º, inclusão do item XXV, “solicitar e acompanhar, a 18 
cada quadrimestre, a elaboração dos planos de ensino e de aula das disciplinas do curso, 19 
verificar o cumprimento do conteúdo programático e da carga horária das mesmas” e 20 
reorganização dos demais; 11) Art. 6º, inclusão do item XVI, “nomear comissão eleitoral 21 
para organizar as eleições para a plenária e coordenação de curso” e reorganização dos 22 
demais; 12) Art. 7º, onde se lê: “Aprovadas alterações no Regimento Geral e/ou Estatuto que 23 
afetem esta Resolução, esta deverá ser revisada.”, leia-se: “O coordenador do curso será 24 
substituído, em casos de faltas ou impedimentos, pelo vice-coordenador do curso.”; 13) Art. 25 
7º, inclusão do parágrafo 1º “No caso do vice coordenador assumir definitivamente até o final 26 
do mandato vigente a coordenação do curso, este deverá ser substituído, em casos de faltas 27 
ou impedimentos legais, por um membro docente integrante da coordenação, desde que 28 
oficialmente por ele designado.” e parágrafo 2º “Somente nos casos de vacância simultânea 29 
dos cargos de coordenador e vice coordenador, a coordenação, neste caso, representada 30 
pelo membro docente eleito com maior tempo de efetivo exercício na instituição, deverá 31 
convocar nova eleição para esta representação, que valerá até o final do mandato vigente.”;  32 
14)  inclusão do Art. 8º, “A composição das coordenações dos bacharelados 33 
interdisciplinares e dos cursos de formação específica poderá ser alterada na vacância de 34 
seus representantes discentes, técnicos administrativos e membros docentes, não havendo 35 
obrigatoriedade de complementação para o mandato vigente.” e reorganização da numeração 36 
dos demais; 15) Art. 9º, onde se lê: “Até a implantação das Coordenações de cursos em 37 
conformidade com a composição definida nesta Resolução, suas atribuições serão executadas 38 
pelas Coordenações pro tempore existentes.” leia-se: “Se durante o processo eleitoral, 39 
alguma categoria de representatividade permanecer sem inscritos, mesmo após novo período 40 
de prorrogação de inscrições, e ficar identificado o prejuízo dessa representatividade para o 41 
curso, os Diretores de Centros, nos casos dos cursos específicos e o Pró-Reitor de 42 
Graduação, nos casos dos bacharelados interdisciplinares, poderão realizar nomeações pro 43 
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tempore, de maneira a garantir a constituição da coordenação do curso, conforme disposição 1 
dos artigos 2º e 4º.” e 16) inclusão do Art. 10º, “Aprovadas alterações no Regimento Geral 2 
e/ou Estatuto que afetem esta Resolução, esta deverá ser revisada”. Em discussão, são feitas 3 
as seguintes sugestões: 1) supressão dos incisos III e VIII do Art. 3º; 2) supressão do Art. 10º; 4 
3) aumento do número de votantes nas plenárias, abrindo também para discentes e TAs; 4) 5 
criação de um parágrafo único, após todos os incisos do Art. 6º, cujo teor dê permissão ao 6 
coordenador para transferir funções ou atribuições às coordenações de curso e 5) inclusão no 7 
Art. 7º de substituição do vice-coordenador, em casos de faltas ou impedimentos. São feitas 8 
também os seguintes apontamentos: a) limitação da coordenação em dois mandatos; b) 9 
inclusão de mais atribuições aos coordenadores de curso dos BIs e de formação específica e c) 10 
a possibilidade dos docentes visitantes contratados serem nomeados pro-tempore. Retomando 11 
a palavra, Rail elucida que, sobre a limitação da coordenação em dois mandatos, procurou 12 
seguir o padrão, entretanto avalia que poderá ser revisto. Já a respeito da sugestão 1, esclarece 13 
que os incisos são lembretes. Cita que concorda com a retirada do Art. 10º, completando que 14 
concorda, ainda, com a 3º sugestão; no entanto, informa que a representatividade está baixa e, 15 
também, não pode ultrapassar um limite. Findas as discussões, acorda-se que o assunto 16 
voltará à Ordem do Dia da próxima sessão. Tendo em vista o avançado das horas, com a 17 
anuência do Conselho, os assuntos restantes da pauta serão apreciados na I sessão ordinária 18 
do ConsEPE de 2013, a saber: Alteração da Resolução ConsEP nº 19, estabelece normas para 19 
admissão de Professores Visitantes e Projeto Pedagógico das Engenharias. Como nenhum dos 20 
participantes desejasse fazer uso da palavra, o magnífico reitor agradeceu a presença de todos 21 
e encerrou a sessão às 17h26.  Do que para constar, nós, Aline Regina Bella, chefe da Divisão 22 
de Conselhos em exercício, Renata Silva e Thiene Pelosi Cassiavillani, assistentes em 23 
administração da Secretaria-Geral, em conjunto com a Secretária-Geral, lavramos e assinamos 24 
a presente Ata aprovada pelo magnífico reitor, professor doutor Helio Waldman e pelos 25 
demais presentes à sessão. 26 
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