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Aos 6 dias do mês de novembro 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 IX 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: Gustavo Dalpian, vice-5 

reitor; Adelaide Faljoni-Alário, representante dos coordenadores de cursos de pós-graduação; 6 

André Ricardo Oliveira da Fonseca, representante docente do Centro de Matemática, 7 

Computação e Cognição (CMCC); Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior, diretor do Centro de 8 

Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Carlos Alberto da Silva, representante docente do 9 

CCNH; Carlos Eduardo Capovilla, representante docente do Centro de Engenharia, 10 

Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Derval dos Santos Rosa, pró-reitor de 11 

graduação; Emery Cleiton C. C. Lins, representante docente do CECS; Gustavo Adolfo Galati 12 

de Oliveira, representante dos técnicos administrativos; Igor de Almeida Lemos, representante 13 

suplente discente da graduação (a partir das 14h56); Ingrid Pacheco Silveira, representante 14 

suplente discente da graduação; Israel da Silveira Rêgo, representante docente do CECS (a 15 

partir das 14h49); Jean-Jacques Bonvent, representante docente do CCNH; José Fernando 16 

Queiruga Rey, coordenador do Bacharelado em Ciências e Tecnologia (BC&T); Klaus 17 

Werner Capelle, pró-reitor de pesquisa; Maria Isabel Mesquita Vendramini Delcolli, 18 

representante dos técnicos administrativos; Patrícia Dantoni, representante docente do CCNH;  19 

Priscila Cristina Conti, representante suplente discente da graduação; Rafael Oliveira 20 

Senedese Cenedes, representante discente da graduação; Rail Ribeiro Filho, representante 21 

suplente dos técnicos administrativos; Roberto de Menezes Serra, substituto do pró-reitor de 22 

pós-graduação; Valdecir Marvulle, diretor do CMCC; Yossi Zana, representante docente do 23 

CMCC. Ausentes: Arilson da Silva Favareto, coordenador do Bacharelado em Ciências e 24 

Humanidades (BC&H); Daniel Miranda Machado, representante dos coordenadores de cursos 25 

de graduação; Francisco de Assis Comarú, substituto eventual do pró-reitor de extensão; 26 

Gilberto Martins, diretor do CECS. Não-votantes: Denise Consonni substituta eventual do 27 

pró-reitor de  Graduação; Eloisa Quitério, chefe de gabinete; Fabiane Alves, chefe da Divisão 28 

de Conselhos; Renata Coelho, chefe da divisão acadêmica da Prograd;  Soraya Cordeiro, 29 

secretária-geral. Apoio administrativo: Aline Bella e Thiene Cassiavillani, assistentes em 30 

administração da Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, o reitor, professor Waldman, após 31 

cumprimentar os presentes, abre a sessão às 14h15 com os Informes da Reitoria: 1) a 32 

reunião deverá ser encerrada ou interrompida às 17h, devido à realização da colação de grau 33 

que ocorrerá, nessa data, às 19h no Centro de Formação de Profissionais da Educação 34 

(Cenforpe), na cidade de São Bernardo do Campo; 2) professora Denise Consonni foi 35 

agraciada com o prêmio “Personalidade da Tecnologia 2012”, na categoria Educação em 36 

Engenharia, concedido pelo Sindicato dos Engenheiros de São Paulo e, para marcar essa 37 

homenagem realizada pelo Sindicato dos Engenheiros, propôs a Moção: “O Conselho de 38 

Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) da Fundação Universidade Federal do ABC 39 

(UFABC), em sua IX sessão ordinária, realizada em 6 de novembro de 2012, congratula 40 

professora Denise Consonni, do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais 41 

Aplicadas (CECS) da UFABC, pelo prêmio ‘Personalidade da Tecnologia 2012’ na categoria 42 

‘Educação em Engenharia’, concedido pelo Sindicato dos Engenheiros no Estado de São 43 
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Paulo (SEESP), cujo objetivo é registrar na história da categoria a atuação de profissionais 1 

que representam a excelência em seus setores e que se dedicaram a defender a engenharia 2 

brasileira e a melhorar as condições de vida da população”. Após votação, aprovada por 3 

unanimidade. Informes dos Conselheiros: 1) professor José Fernando Queiruga Rey inicia 4 

apresentação do relatório sobre Projeto Piloto de Assistência Docente relembrando que a Pró-5 

Reitoria de Pós-Graduação no final do ano de 2011 apresentou solicitação de um projeto 6 

piloto de assistência docente, no qual alunos de pós-graduação seriam assistentes dos 7 

docentes em algumas disciplinas do BC&T. Foi elaborado o edital n° 133 com as informações 8 

para a seleção dos alunos que participaram do Projeto, as atribuições desses assistentes e os 9 

objetivos do Projeto, sendo o edital aprovado na Comissão de Graduação (CG) e ConsEPE e 10 

publicado em 22 de novembro de 2011. Ainda, de acordo previsão do edital, foi nomeado um 11 

grupo gestor por meio da Portaria nº 610 e esse grupo publicou uma retificação do edital nº 12 

133, criando o edital nº 144 com o cronograma e novos critérios de seleção. Expôs a relação 13 

dos alunos selecionados e as disciplinas em que atuaram e as metodologias de avaliações 14 

intermediárias e finais utilizadas onde obtiveram alguns resultados positivos, como: preparo à 15 

docência, experiência de interação entre alunos e professor, perda da timidez na exposição em 16 

público, autoconfiança, redução de carga do docente, entre outros. Também se obteve 17 

algumas recomendações para um melhor aproveitamento do programa tais como: o assistente 18 

deve assumir papéis gradualmente, participação dos coordenadores das disciplinas na 19 

elaboração do edital e seleção dos candidatos, dar créditos ao assistente, expandir o leque de 20 

disciplinas, as disciplinas obrigatórias devem ter mais assistentes, especialmente as com aulas 21 

práticas, o assistente pode dar aulas de reforço, entre outras. Conclui que o projeto mostrou-se 22 

essencial para a formação de recursos humanos no caso pesquisador/professor além de 23 

melhorar a qualidade das aulas, necessitando de um melhor planejamento e gestão para o bom 24 

funcionamento em escala permanente. Professor Yossi, integrante do Grupo, ressalta que o 25 

projeto trata de um marco para UFABC e que há, hoje, alunos ministrando aulas. Destaca que 26 

houve aprovação dos alunos e dos professores participantes, merecendo haver expansão do 27 

Projeto. Professor Dalpian parabeniza o Grupo e concorda que o Projeto deveria ser 28 

expandido num escopo maior, tendo em vista o benefício apresentado a todos os envolvidos. 29 

Cita que a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) sugeriu esse 30 

tipo de ação com os alunos de pós-graduação e a Coordenação de Aperfeiçoamento de 31 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) também aprecia a interação entre professor e aluno, tendo 32 

a UFABC a oportunidade de demonstrar aos órgãos externos um avanço na área em que esses 33 

órgãos querem financiar. Professor Waldman concorda e acrescenta que se trata da 34 

oportunidade de recuperar a figura do professor assistente em um novo contexto; 2) professor 35 

Derval comunica que estão recebendo avaliadores para autorização do curso de Licenciatura 36 

em Filosofia no câmpus de São Bernardo do Campo. Ordem do Dia: Ata da II sessão 37 

extraordinária de 2012, realizada em 21 de agosto de 2012. Não há comentários. Aprovada 38 

por unanimidade. Ata da VII sessão ordinária de 2012, realizada em 18 de setembro de 2012. 39 

Não há comentários. Aprovada por unanimidade. Ata da VIII sessão ordinária de 2012, 40 

realizada em 2 de outubro de 2012. Não há comentários. Aprovada por unanimidade. Proposta 41 

de projeto piloto para mediação da educação por novas tecnologias de informação e 42 

comunicação na modalidade semipresencial. O relator da proposta Rafael Oliveira Senedese 43 



 
Serviço Público Federal 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

ATA Nº 9/2012 

 

3 

 

Cenedes esclarece que o Projeto Piloto é fruto de um Grupo de Trabalho (GT) constituído 1 

pela Reitoria por meio da Portaria nº 303/2011, devido à demanda crescente por turmas de 2 

disciplinas obrigatórias dos bacharelados interdisciplinares, terem a possibilidade de serem 3 

cursadas de modo semipresencial. Sugere alteração para que os alunos que obtiveram tanto 4 

conceito “d”, “f” quanto “o”, possam cursar a disciplina, de forma que sejam avaliados mais 5 

dois grupos de alunos sem a necessidade de se criar outro projeto piloto para esses; desse 6 

modo o item 3.III onde se lê  “Poderão matricular-se nessas vagas apenas alunos que já 7 

tenham cursado a disciplina na modalidade presencial e que tenham sido reprovados por 8 

conceito.” leia-se “ Poderão matricular-se nessas vagas apenas alunos que já tenham 9 

cursado a disciplina na modalidade presencial e que tenham sido reprovados por conceito ou 10 

obtido conceito “d” na aprovação.”  O relator entende que os alunos que são reprovados por 11 

conceito serve para os conceitos “f” e “o”. Outra alteração sugerida pelo relator é que no item 12 

4. V seja incluída a palavra “avaliação” no lugar de “impressão”, no caso onde se lê 13 

“Análise de Resultados: os professores responsáveis deverão elaborar relatório 14 

circunstanciado sobre o Projeto Piloto, incluindo a programação da disciplina, o sistema de 15 

avaliação, as características do material instrucional e os resultados alcançados, destacando 16 

pontos fracos e fortes, bem como as impressões e o sumário de desempenho dos estudantes e 17 

monitores.” leia-se “Análise de Resultados: os professores responsáveis deverão elaborar 18 

relatório circunstanciado sobre o Projeto Piloto, incluindo a programação da disciplina, o 19 

sistema de avaliação, as características do material instrucional e os resultados alcançados, 20 

destacando pontos fracos e fortes, bem como as avaliações e o sumário de desempenho dos 21 

estudantes e monitores”. Também sugere a inclusão de professores nos plantões virtuais no 22 

item 5.VII, sendo que onde se lê “Os monitores também farão plantões virtuais, previamente 23 

divulgados e agendados com os alunos, através de ferramentas síncronas de comunicação 24 

para atender os estudantes.”  leia-se “Os monitores e/ou professores também farão plantões 25 

virtuais, previamente divulgados e agendados com os alunos, através de ferramentas 26 

síncronas de comunicação para atender os estudantes.” Propõe a criação de um grupo de 27 

supervisão do Projeto Piloto que contenha membros dos docentes, discentes e técnicos 28 

administrativos; dessa forma no item VII.7 onde se lê “A Pró-Reitoria de Graduação será 29 

responsável pela coordenação geral deste Projeto Piloto.” leia-se “A Pró-Reitoria de 30 

Graduação será responsável pela coordenação geral deste Projeto Piloto e o ConsEPE 31 

nomeará um grupo composto por representantes discentes, docentes e dos TA's para 32 

supervisão do mesmo.” Finaliza informando que o parecer é favorável mediante as alterações 33 

sugeridas. Professor Derval parabeniza o relator e informa sua preocupação com a sugestão de 34 

inclusão dos alunos reprovados por conceito “o”, sendo esse caracterizado pela reprovação 35 

por falta e contrapõe que seja incluído somente os alunos com reprovação pelos conceitos “d” 36 

e “f”. Quanto à questão da nomenclatura “avaliação” sugere a alteração para “coordenação”, 37 

para que haja coerência aos documentos que vem sendo utilizados. A conselheira Maria Isabel 38 

concorda com com professor Derval expondo seu receio em incluir os alunos que obtiveram 39 

conceito “o”, embora, observou que o método de controle de frequência desses alunos é falho, 40 

e então concorda com a alteração sobre a inclusão dos alunos que obtiveram conceito “d” e 41 

reforça que o intuito do projeto piloto é avaliar a reação dos alunos que participaram das aulas 42 

presenciais. A representante suplente dos discentes de graduação, Ingrid, questiona sobre o 43 
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treinamento dos monitores e sobre possíveis afastamentos médicos tanto dos alunos quanto 1 

dos servidores, no intuito de continuidade do Projeto. O relator esclarece que no Projeto 2 

Piloto é interessante a inclusão dos alunos com conceito “o”, tendo em vista que os alunos 3 

que obtiveram esse conceito não significa que não tiveram registro de frequência, mas os que 4 

não tiveram a oportunidade de assistir a todas as aulas, dando chance a esse grupo de 5 

participar de uma disciplina à distância e, após isso, poder avaliar a viabilidade ou não da 6 

inclusão desses alunos. Professores Derval e André consideram necessário verificar os 7 

aspectos legais para a inclusão desse grupo de alunos e assumir essa posição no Projeto 8 

Pedagógico e que deverá constar no histórico escolar que a disciplina foi cursada à distância 9 

para não caracterizar falsidade ideológica. Professora Adelaide aprovou a sugestão da 10 

inclusão do conceito “o” alegando que é uma chance de recuperação desses alunos e 11 

diminuição de evasão, não precisando estar no projeto pedagógico, visto que a Lei de 12 

Diretrizes e Bases (LDB) permite que no curso de modalidade presencial haja uma 13 

porcentagem de aulas semipresencial, necessitando que a UFABC declare a data que esse 14 

procedimento estará vigente e suas regras. Professor Derval elencou as propostas e 15 

mencionou que a Comissão de Graduação não acatou o conceito “o” e sim o conceito “d”, 16 

mas delega a esse Conselho optar pela aprovação, desde que seja devidamente informado no 17 

histórico do aluno. Contrapõe ao relator que no item 7 ao invés de se incluir um grupo para 18 

supervisão que essa seja realizada pelo coordenador da disciplina. O relator esclarece a 19 

importância de se ter um grupo composto pelas três categorias. Assim, professor Derval 20 

solicita que nesse grupo seja incluso o coordenador da disciplina, ao que é acatado pelo 21 

relator. Professor Marvulle ressalta que a LDB permite que 30% da carga didática de um 22 

curso na modalidade presencial seja realizado na modalidade não presencial, 23 

independentemente se o aluno já cursou a disciplina ou não. Professor Jean-Jacques enfatiza 24 

que nesse Projeto Piloto deve se estabelecer regras para a oferta da modalidade 25 

semipresencial, uma vez que não se têm condições de ofertá-la a todos os alunos. Conselheiro 26 

Gustavo Galati aprova a inclusão dos alunos com conceito “o” no Projeto Piloto e após os 27 

resultados do Projeto o assunto retornará a este Conselho para uma decisão definitiva. 28 

Professor Yossi sugere que somente se inicie uma discussão após a aprovação pelo MEC. 29 

Professor Waldman entende que não se pode praticar falsidade ideológica, tendo sim que 30 

deixar todas as informações discriminadas no histórico escolar. Antes de implementar o 31 

Projeto há necessidade de se estabelecer com o MEC os termos corretos e os resultados do 32 

Projeto Piloto devem ser analisados separadamente. Findas as discussões encaminha-se para 33 

votação a proposta de inclusão dos alunos com conceito “o”. Reprovado por 12 votos 34 

contrários, 7 favoráveis e 4 abstenções. Encaminha-se para votação a proposta do Projeto 35 

Piloto, com alterações do relator, acatadas pela área demandante. Aprovado com 1 abstenção. 36 

Conselheira Maria Isabel sugere que o item 4 do expediente seja invertido para item 1, devido 37 

sua urgência. Professor Waldman apoia a sugestão e a encaminha para votação. Aprovada por 38 

unanimidade. Expediente: 1) Edital de ingresso 2013. Conselheiro e administrador da 39 

ProGrad, Rail, inicia a apresentação informando que, segundo a Lei nº 12.711, de 29 de 40 

agosto de 2012, que dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições 41 

federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências, as Instituições Públicas 42 

Federais devem reservar no mínimo 50% de vagas para alunos de escolas públicas e dessa 43 
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porcentagem 50% devem ter renda familiar bruta per capita de 1,5 salário mínimo e sobre 1 

cada um dos resultados aplica-se 34,73%, indicador do IBGE, de vagas para cota étnica. O 2 

número de vagas para cotas sempre será arredondado para cima e as vagas não preenchidas 3 

podem ser remanejadas, em ambos os casos, sempre favorecendo a inclusão das cotas. No 4 

edital consta a proposta que após o cumprimento da Lei a prioridade para preenchimento das 5 

vagas será pela maior nota. Explicita que o Sistema de Seleção Unificada (SiSU) disponibiliza 6 

um termo de adesão para preenchimento dos dados referentes às cotas e a data para a 7 

assinatura desse é até 23 de novembro de 2012, além de que os percentuais discriminados são 8 

utilizados à cada chamada. Esclarece também que o SiSU apresentou um calendário das 9 

chamadas que é passado para a universidade, sendo que, a princípio, são duas chamadas 10 

sendo as matrículas nos dias 18, 21 e 22 de janeiro de 2013. O ingresso dos alunos oriundos 11 

de escolas públicas permanece sendo pelo histórico escolar e a questão da etnia continuará 12 

sendo por autodeclaração, porém a renda não pode mais ser por autodeclaração, sendo exigido 13 

por lei a apresentação de documentos que a comprovem, conforme proposto no edital. Relata 14 

que além da dificuldade de se conferir a documentação exigida ainda há uma dificuldade 15 

maior em se averiguar a veracidade da informação sobre a quantidade de pessoas que 16 

efetivamente constitui a família. Professor Marvulle sugere alteração de redação nos itens 2.4, 17 

2.5, 2.6 substituindo as palavras “a um dos” por “ aos”, então onde se lê “Atendidos os 18 

critérios estabelecidos na Resolução nº 31 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, de 19 

01/07/2009, que normatiza sobre o ingresso nos cursos de formação específica, ou outra que 20 

a substitua, o aluno ,independentemente de seu câmpus de ingresso, poderá pleitear acesso 21 

no câmpus Santo André / São Bernardo a um dos seguintes cursos de formação específica 22 

vinculados ao...” leia-se “Atendidos os critérios estabelecidos na Resolução nº 31 do 23 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, de 01/07/2009, que normatiza sobre o ingresso nos 24 

cursos de formação específica, ou outra que a substitua, o aluno ,independentemente de seu 25 

câmpus de ingresso, poderá pleitear acesso no câmpus Santo André / São Bernardo aos 26 

seguintes cursos de formação específica vinculados ao...” Proposta acatada pela área 27 

demandante. O conselheiro Rail também relata uma correção no item 3.6 onde em todas as 28 

tabelas lê-se “... >=1,5 salário mínimo...” leia-se “...>1,5 salário mínimo...”. Professor Derval 29 

explica que, em virtude da necessidade de cumprimento de prazos, falta de flexibilidade da 30 

Lei e tendo em vista que a UFABC já vem adotando a porcentagem de 50% para cotas, a 31 

única diferença é a questão da comprovação da renda.  Sugere que o assunto seja promovido a 32 

Ordem do Dia. Conselheiro Rafael questiona sobre o que acontecerá com as vagas que 33 

surgirem caso seja detectado alguma fraude. Professor Derval esclarece que nesses casos pode 34 

se dar continuidade na lista de espera ou caracterizar as vagas como ociosas. Professor 35 

Waldman encaminha para votação a passagem do item à Ordem do Dia. Aprovado por 13 36 

votos favoráveis, 2 contrários e 2 abstenções. Professor Yossi defende que não pode 37 

dimensionar as mudanças que ocorrerão, pois atualmente não se conhece o perfil econômico 38 

dos alunos, sugerindo que se aumente a nota de corte. Professor Waldman entende que a 39 

única mudança para a UFABC será a cota por renda, que se refere a 25% das vagas, não 40 

devendo o perfil dos alunos ser alterado drasticamente, sendo que a universidade já possui 41 

uma quantidade de alunos bolsistas. Professor Derval aponta que a Comissão de Graduação já 42 

discutiu a questão da nota de corte, na medida em que cresce a procura por um curso, a nota 43 
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de corte também aumenta e, para isso, se adotou critérios de pesos para alguns conhecimentos 1 

específicos em cada curso. Professora Patrícia questiona o item 2.1.1 do edital onde se aponta 2 

que algumas atividades serão em período vespertino, inclusive para os alunos do período 3 

noturno. Professor Fernando esclarece que o MEC regulamenta que o curso tem de cumprir 4 

51% da carga em seu período determinado, o restante da carga pode ser ministrado em outro 5 

horário. No caso da UFABC no período matutino algumas disciplinas são ministradas à tarde 6 

e no período noturno algumas disciplinas são aos sábados. Professor Marvulle indaga se a 7 

nota 400 em cada eixo do Enem foi utilizada no ano de 2011 e se foram preenchidas todas as 8 

vagas reservadas para cotas. Rail afirma que as notas já vêm sendo utilizadas desde o ano de 9 

2011 e que as vagas foram preenchidas antes da última chamada. Professor Emery cita uma 10 

dúvida em relação ao item 5.7.1 sobre a informação dos integrantes familiares dos alunos, no 11 

caso da baixa renda e também sobre a solicitação de extrato bancário e se isso não pode 12 

caracterizar quebra de sigilo. Conselheiro Rail explica que segue recomendação do Anexo II 13 

da Portaria Normativa nº 18, de 11/10/2012, sendo o próprio aluno responsável por declarar 14 

os integrantes familiares. Professor Igor sugere que no momento da matrícula ou no ingresso 15 

do aluno, que seja realizada uma pesquisa, quanto à preferência das aulas aos sábados ou à 16 

tarde. Professor Derval informa que essas pesquisas já existem, porém são feitas em outros 17 

momentos, conforme as necessidades dos coordenadores dos cursos, e que já está em 18 

discussão algumas mudanças nas grades dos cursos. Professor Waldman encaminha o edital 19 

para votação, sendo aprovado com 1 abstenção.Como nenhum dos participantes desejasse 20 

fazer uso da palavra, o magnífico reitor agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às 21 

17h.  Do que para constar, nós, Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão de Conselhos, 22 

Aline Regina Bella, Daniely Dias Campos e Thiene 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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