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 Aos 23 dias do mês de outubro do ano de 2012, no horário das 15h30min, 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 VII sessão extraordinária do Conselho de 3 
Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) da UFABC de 2012, previamente convocada e 4 
presidida pelo vice-reitor, Gustavo Martini Dalpian, com a presença dos seguintes 5 
Conselheiros: Adelaide Faljoni-Alário, representante dos coordenadores de cursos de pós-6 
graduação (até 16h00); André Ricardo Oliveira da Fonseca, representante docente do Centro 7 
de Matemática, Computação e Cognição (CMCC) (até 15h55); Carlos Alberto da Silva, 8 
representante docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Carlos Eduardo 9 
Capovilla, representante suplente docente do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências 10 
Sociais Aplicadas (CECS); Daniel Miranda Machado, representante dos coordenadores de 11 
cursos de graduação; Denise Consonni, substituta do pró-reitor de graduação; Emery Cleiton 12 
C. C. Lins, representante docente do CECS; Fabiano Fragoso, representante suplente docente 13 
do CECS; Francisco de Assis Comarú, substituto eventual do pró-reitor de extensão (a partir 14 
das 16h03); Gilberto Martins, diretor do CECS; Gustavo Adolfo Galati de Oliveira, 15 
representante dos técnicos administrativos; Jean-Jacques Bonvent, representante docente do 16 
CCNH; Jefferson Cassiano, substituto do representante docente do CMCC (a partir das 17 
15h56); Marcela Sorelli Ramos, substituta do pró-reitor de pesquisa; Maria Isabel Mesquita 18 
Vendramini Delcolli, representante dos técnicos administrativos; Roberto Menezes Serra, 19 
substituto do pró-reitor de pós-graduação; Rosana Aparecida Pereira, representante dos 20 
técnicos administrativos; Valdecir Marvulle, diretor do CMCC.  Ausências justificadas: José 21 
Fernando Queiruga Rey, coordenador do Bacharelado em Ciências e Tecnologia (BC&T); 22 
Patrícia Dantoni, representante docente do CCNH.  Ausentes: Arilson da Silva Favareto, 23 
coordenador do Bacharelado em Ciências e Humanidades (BC&H); Arnaldo Rodrigues dos 24 
Santos Júnior, diretor do CCNH; Diogo Filippo M. Marvulle, representante discente da 25 
graduação; Guilherme Afonso Siqueli, representante discente da graduação; Mateus Santos da 26 
Rocha, representante discente da graduação; Rafael Senedese Cenedes, representante discente 27 
da graduação; Yossi Zana, representante docente do CMCC. Não-votantes: Fabiane Alves, 28 
chefe da Divisão de Conselhos; Sandra Irene M. Schult, coordenadora do Bacharelado 29 
Planejamento Territorial (BPT); Silvana Zioni, coordenadora adjunta do BPT Soraya 30 
Cordeiro, secretária geral. Apoio administrativo: Renata Silva e Thiene Pelosi Cassiavillani, 31 
assistentes em administração da Secretaria-Geral. Havendo o quórum legal, o vice-reitor, após 32 
cumprimentar os presentes, abre à sessão às 15h44, convidando professor Marvulle para 33 
compor a Mesa. Informes da Reitoria: Não há. Informes dos Conselheiros: Não há. Ordem 34 
do dia: Projeto Pedagógico do Bacharelado em Planejamento Territorial. Professor Daniel 35 
Miranda informa ter tido um imprevisto familiar na última sessão e desculpa-se pela ausência. 36 
Inicia a leitura da relatoria: “Sobre o aspecto subjetivo o relator gostaria de destacar a 37 
qualidade com que o PPC foi elaborado e elogiar principalmente as justificativas e 38 
contextualização apresentadas para a criação de um curso de graduação inédito no Brasil. 39 
Na modesta opinião do relator, os proponentes conseguiram justificar e contextualizar a 40 
criação do curso bem como conseguiram definir e justificar plenamente o perfil de formação 41 
e atuação”. Prossegue às sugestões quanto ao aspecto formal do projeto: “Seção 8.3 -42 
Estratégias Pedagógicas - Nessa seção é desejável que seja acrescido como condição 43 
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necessária à conclusão do BPT a realização de um TCC. Seção 8.4 -Apresentação Gráfica de 1 
um Perfil de Formação - Nessa seção é apresentada a Matriz Sugerida. Apesar de muito 2 
similares, é desejável apresentar a Matriz Sugerida em uma seção separada e nessa seção 3 
apresentar um perfil de formação. Capítulo 11 -Trabalho de Conclusão de Curso - Nessa 4 
seção deveriam ser apresentados apenas alguns aspectos sobre o TCC: a sua 5 
obrigatoriedade, a sua realização em disciplinas e que esse trabalho deve atender a normas a 6 
serem definidas pelo Colegiado de Curso. Na opinião do relator como as normas são 7 
definidas pelo Colegiado de Curso, elencar algumas delas aqui só cria uma rigidez futura 8 
desnecessária. O segundo parágrafo parece desnecessário, seria mais proveitoso descrever 9 
os objetivos pedagógicos do TCC. (Inclusive a menção à iniciação científica gera mais 10 
confusão que explicação.) No Capítulo 16 - Ementa das disciplinas - Esse capítulo não deve 11 
fazer parte do PCC, conforme discussões anteriores na CG. Assim considero fundamental 12 
apresentar o elenco de disciplinas obrigatórias e opção limitada, mas acredito que as 13 
ementas em si devem fazer parte de um ementário comum à UFABC. Sobre as ementas 14 
propriamente ditas: em várias delas se confunde ementa e objetivo da disciplinas (Em 15 
algumas das disciplinas após a palavra ementa aparece objetivo:). Os dois aspectos são 16 
fundamentais mas sugiro distingui-los. Especificamente no PPC deveriam ser apresentados 17 
as ementas. A bibliografia das ementas possui algumas inconsistências que devem ser 18 
corrigidas: 1) Inconsistências de formatação (negrito/italico, etc.; 2) Algumas não 19 
apresentam o número suficiente de bibliografias complementares; 3) Em uma delas a 20 
bibliografia complementar faz referencia apenas a apostilas.” Professor Dalpian denota o 21 
parecer favorável da relatoria e abre para discussão. Passa a palavra à Sandra Momm, 22 
coordenadora do curso. Ela agradece a presença de todos e o trabalho detalhado do relator. 23 
Considera as sugestões pertinentes e entende que poderão ser incorporadas no Projeto 24 
Pedagógico. Reconhece a estranheza de algumas das bibliografias, justificando-a pela 25 
necessidade de adoção de alguns materiais disponíveis, apenas, em meio eletrônico, uma vez 26 
que têm suas edições já esgotadas. Professor Marvulle observa que, quando do 27 
reconhecimento do curso, os itens da bibliografia deverão estar disponíveis na Biblioteca da 28 
UFABC. Caso contrário, ao quesito “livros disponíveis” será atribuída uma nota baixa. 29 
Professora Silvana afirma que os cuidados estão sendo tomados e informa que as referências 30 
são relativas à Biblioteca do Câmpus de São Bernardo do Campo. Porém, vários títulos da 31 
área das Ciências Sociais Aplicadas estão esgotados. Como não há possibilidade de aquisição 32 
de livros em sebos, tem-se tentado receber doações de acervos para suprir as necessidades da 33 
UFABC. Ressalta que, em razão desse problema, todas as referências para algumas 34 
disciplinas são eletrônicas. Professor Daniel Miranda aconselha a manter-se a bibliografia das 35 
disciplinas, mesmo com suas edições esgotadas. Afirma ser possível incluir cópias impressas 36 
no acervo, em casos limitados e necessários. Não havendo mais inscritos, professor Dalpian 37 
encaminha o item, com as alterações sugeridas pelo relator, para votação. Aprovado por 38 
unanimidade. Reforma do Projeto Pedagógico do Bacharelado em Matemática. O relator, 39 
professor Carlos Alberto Silva, apresenta sua relatoria. Quanto ao contexto histórico, afirma: 40 
“A proposta de reforma do projeto pedagógico do Bacharelado em Matemática (BM) foi 41 
objeto de discussão no expediente da VII sessão ordinária no ConsEPE. O Prof. Daniel 42 
Miranda, relator da área demandante, apontou que as alterações foram realizadas em 43 
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algumas disciplinas obrigatórias do curso específico, normatização do Trabalho de 1 
Conclusão do Curso, mudança do quadrimestre ideal para a disciplina de Matemática 2 
Discreta, atualização da bibliografia básica e complementar das disciplinas, entre outras. 3 
Ainda, justificou que essas alterações foram resultados dos processos de avaliação do curso e 4 
das discussões realizadas com o corpo docente. Após discussões e esclarecimentos, decidiu-5 
se que o assunto seguiria para Ordem do Dia da próxima sessão.” Prossegue à leitura de sua 6 
avaliação: “A proposta de reforma do projeto pedagógico do curso de BM visa, em linhas 7 
gerais, a formação de um profissional com sólido conhecimento básico, profissional, social e 8 
preparado para atuar no ambiente acadêmico e no mercado de trabalho em setores da 9 
indústria e de serviços. A proposta está bem redigida, devidamente organizada e inserida aos 10 
propósitos do projeto pedagógico da UFABC. O documento apresenta 16 itens como o perfil 11 
do curso e justificativas de oferta, objetivos, organização curricular, estratégias pedagógicas, 12 
corpo docente credenciado, infraestrutura acadêmica, dentre outros. A análise do documento 13 
atual em relação a versão anterior indica que as alterações foram específicas e atendem as 14 
necessidades de atualização do projeto pedagógico apontada pelos estudos realizados na 15 
Coordenação (avaliações próprias do curso), avaliação pela CPA e no processo de avaliação 16 
do curso pela Comissão do INEP. Dentre as alterações, pode-se destacar: a) inclusão das 17 
disciplinas de TCC I, II e III como obrigatória para o curso; b ) mudança do quadrimestre 18 
ideal para a disciplina de Matemática Discreta (BC1520), do 5º para o 6º Quadrimestre; c) 19 
revisão/atualização de algumas ementas; d) atualização na bibliografia geral e 20 
complementar do conjunto de disciplinas obrigatórias e de opção limitada. Ainda, esta 21 
relatoria aponta as seguintes considerações: 1. Ao longo do texto observa-se as expressões 22 
“...Projeto Pedagógico...” e “...projeto pedagógico...” e, sugere-se uniformizar em todo o 23 
documento; 2. P. 7, 5ª linha. Rever a frase “Duração Máxima do Curso: ficará em branco?”; 24 
3. O fluxograma/tabela (p. 23) apresenta as recomendações das diferentes disciplinas 25 
obrigatórias e de opção limitada, facilitando a identificação das relações entre as diferentes 26 
disciplinas do curso. Acredito que essa estratégia poderia servir de exemplo para outros 27 
projeto pedagógicos dos cursos de graduação; 4. A matriz sugerida (p.24 e 25) foi 28 
apresentada na forma de tabela e apresenta o conjunto de disciplinas do BM (obrigatórias, 29 
de opção limitada e livres) em diferentes cores de acordo com a sua categoria. Sugere-se 30 
incluir uma legenda para relacionar as cores apresentadas na Tabela com as categorias das 31 
disciplinas do curso; 5. Em linhas gerais, observa-se que em cada disciplina há a indicação 32 
de ~3 itens na bibliografia básica e ~4 itens na bibliografia complementar. Entretanto, 33 
verifica-se que nas disciplinas de Evolução dos Conceitos Matemáticos (BC1438) e História 34 
da Matemática (MC8311) apontou-se um número muito superior a média geral apresentada 35 
na maioria das disciplinas. Se for viável, seria interessante indicar os itens mais relevantes 36 
para manter a média desses itens em todas as disciplinas; 6. As disciplinas obrigatórias e de 37 
opção limitada do curso foram organizadas em tabelas (p.18-21), mas observa-se que em 38 
algumas disciplinas ainda não possuem códigos (por ex. BCXXXX; MCXXXX; BC????). 39 
Entretanto, de acordo com as informações obtidas da área demandante, os códigos dessas 40 
disciplinas serão atribuídos pela Prograd e inseridos na versão final do documento que será 41 
disponibilizada aos alunos no sítio do curso e da Prograd.”  Apresenta, então, seu parecer: 42 
“O parecer deste relator é favorável à aprovação da proposta de reforma do projeto 43 
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pedagógico do BM.” Professor Dalpian abre para discussão. Professora Denise comenta os 1 
itens 2 e 6 da relatoria. Quanto ao item 2, entende que apenas a duração prevista do curso 2 
deve constar nos projetos pedagógicos, visto que ainda não há regulamentação definida para a 3 
questão. Informa, porém, sobre a existência de um grupo de  trabalho que estuda a questão da 4 
jubilação e que, provavelmente, será elaborada nova resolução para regulamentá-la. Quanto 5 
ao item 6, que se refere aos códigos das disciplinas, informa que o assunto está sendo 6 
estudado na Comissão de Graduação (CG). Há uma proposta de resolução que estabelece que 7 
as disciplinas criadas nos Centros tenham uma sigla própria de seu curso e as siglas “BC”, 8 
“BH” e “BI” serão atribuídas apenas às disciplinas obrigatórias dos Bacharelados 9 
Interdisciplinares. Sugere, então, que os códigos sejam solicitados conforme essa nova 10 
resolução. Professor Gilberto endossa a observação do relator quanto à Tabela de 11 
Recomendações entre Disciplinas. Acredita, porém, que por sua configuração, seja mais 12 
adequado denominá-la “Fluxograma de Encadeamento entre as Recomendações de 13 
Disciplinas”. Ressalta que o fluxograma proporciona ao aluno uma visão muito clara da 14 
interdependência das disciplinas e poderia ser incorporado aos outros projetos pedagógicos. 15 
Professor Daniel Miranda concorda, em linhas gerais, com o parecer do relator. Quanto ao 16 
item 2, explica que a inclusão da duração máxima foi solicitada pelo avaliador do curso, pois 17 
este dado deve ser fornecido quando do preenchimento do formulário e-MEC, o que torna 18 
necessária a sua menção no projeto pedagógico. Explica que as disciplinas: “Evolução dos 19 
Conceitos Matemáticos” e “História da Matemática”, diferem das outras do curso por terem 20 
uma grande aproximação com a área das Ciências Humanas e, assim, necessitam de um maior 21 
número de referências. Concorda que o número seja elevado e esforçar-se-á para diminuí-lo. 22 
Informa que todos os títulos constantes nas referências, apesar de serem muitos, fazem parte 23 
do acervo da UFABC. Quanto ao item 6, que trata dos códigos, afirma que, em seu 24 
entendimento, eles só podem ser atribuídos após a criação das disciplinas e essa se dará, 25 
apenas, após a aprovação do ConsEPE. Assim, uma vez aprovada a reforma, os códigos serão 26 
incluídos no Projeto Pedagógico. Gustavo Galati não considera a bibliografia excessiva, dada 27 
a natureza das disciplinas. Observa que, nos projetos pedagógicos em geral, descreve-se o 28 
perfil do egresso como o de um profissional qualificado, ético, com visão científica, 29 
preparado para encontrar soluções criativas para os problemas. Porém, na descrição das 30 
disciplinas, não fica claro que o percurso estabelecido encaminhe-o a adquirir este perfil. 31 
Salienta que seu comentário refere-se a todos os projetos pedagógicos da UFABC, não a este 32 
especificamente. Acredita que deva haver um maior esforço para que isso deixe de ocorrer. 33 
Professor Dalpian elenca as sugestões feitas ao projeto pedagógico. Quanto à duração máxima 34 
do curso, decide-se por remover a informação até que a questão seja regulamentada. Ressalta 35 
que a sugestão do professor Gilberto de que se mudasse o título “Tabela de Recomendações 36 
entre Disciplinas” para “Fluxograma de Encadeamento entre as Recomendações de 37 
Disciplinas” também fora acatada e mostra-se duvidoso quanto à sugestão de redução no 38 
número de referências bibliográficas das disciplinas de “Evolução dos Conceitos 39 
Matemáticos” e “História da Matemática”. Professor Daniel Miranda informa que a sugestão 40 
foi acatada, mas que as disciplinas continuarão com mais referências do que as outras. Não 41 
havendo mais inscritos, professor Dalpian encaminha o item para votação. Aprovado com 42 
uma abstenção, a saber, o demandante. Como nenhum dos participantes desejasse fazer uso da 43 
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palavra, o magnífico vice-reitor agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às 16h14. 1 
Do que para constar, nós, Fabiane Alves, chefe da Divisão de Conselhos, Thiene Pelosi 2 
Cassiavillani e Renata Silva, assistentes em administração da Secretaria-Geral, em conjunto 3 
com a Secretária-Geral, lavramos e assinamos a presente Ata aprovada pelo magnífico reitor, 4 
professor doutor Helio Waldman e pelos demais presentes à sessão. 5 
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