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Aos 19 dias do mês de fevereiro do ano de 2013, 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 I sessão ordinária do Conselho de Ensino, 3 
Pesquisa e Extensão (ConsEPE) da UFABC de 2013, previamente convocada e presidida pelo 4 
reitor em exercício, Gustavo Martini Dalpian , com a presença dos seguintes Conselheiros:  5 
Arilson da Silva Favareto, coordenador do Bacharelado em Ciências e Humanidades 6 
(BC&H); Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior, diretor do Centro de Ciências Naturais e 7 
Humanas (CCNH); Carlos Alberto Kamienski, pró-reitor de pós-graduação;  Carlos Eduardo 8 
Capovilla, representante docente do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais 9 
Aplicadas (CECS); Denise Consonni, substituta eventual do pró-reitor de graduação; Emery 10 
Cleiton C. C. Lins, representante docente do CECS; (a partir de 15h41); Francisco de Assis 11 
Comarú, substituto eventual do pró-reitor de extensão (a partir das 14h45); Gilberto Martins, 12 
diretor do CECS; Gustavo Adolfo Galati de Oliveira, representante titular dos técnicos 13 
administrativos;  Ingrid Pacheco Silveira, representante suplente discente da graduação; Jean-14 
Jacques Bonvent, representante docente do CCNH; José Fernando Queiruga Rey, 15 
coordenador do Bacharelado em Ciências e Tecnologia (BC&T); Klaus Werner Capelle, pró-16 
reitor de pesquisa; Rafael Oliveira Senedese Cenedes, representante discente da graduação; 17 
Rail Ribeiro Filho, representante titular dos técnicos administrativos;  Valdecir Marvulle, 18 
diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC). Ausências justificadas: 19 
Maria Isabel Mesquita Vendramini Delcolli, representante dos técnicos administrativos; 20 
Patrícia Dantoni, representante docente do CCNH. Ausentes: Adelaide Faljoni-Alário, 21 
representante dos coordenadores de cursos de pós-graduação; André Ricardo Oliveira da 22 
Fonseca, representante docente do CMCC; Carlos Alberto da Silva, representante docente do 23 
CCNH; Daniel Miranda Machado, representante dos coordenadores de cursos de graduação; 24 
Guilherme Afonso Siqueli, representante discente da graduação; Israel da Silveira Rêgo, 25 
representante docente do CECS; Mateus Santos da Rocha, representante discente da 26 
graduação; Yossi Zana, representante docente do CMCC. Não-votantes: Fabiane Alves, 27 
chefe da Divisão de Conselhos; Silvana Zioni, docente do CECS; Soraya Cordeiro, secretária-28 
geral; Thales Sousa, presidente da  Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD). Apoio 29 
administrativo:  Aline Regina Bella, Aline Santiago Barboza e Daniely Dias Campos, 30 
assistentes em administração da Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, o reitor em 31 
exercício, após cumprimentar os presentes, abre a sessão, às 14h39 com os Informes do 32 
Reitor: 1) convida o professor Valdecir Marvulle para compor a Mesa, em razão da ausência 33 
do reitor, professor Helio Waldman, que se encontra em férias. Informes dos Conselheiros: 34 
1) professor Klaus, na condição de presidente da Comissão Permanente de Convênios e 35 
Overhead (CPCO) apresenta relatório das atividades da referida comissão, realizadas ao longo 36 
de 2012. Destaca alguns aspectos, entre eles a colaboração da CPCO na redação de 3 (três) 37 
resoluções: nº 130 do ConsEPE, que dispõe sobre a celebração de convênios; nº 61 do 38 
ConsUni, acerca da taxa de overhead e a nº 4 do ConsUni, que estabelece disposições acerca 39 
do regime de trabalho de dedicação exclusiva dos  docentes, ainda em discussão neste 40 
Conselho. Ressalta que em 2012 foram analisados 7 (sete) processos, especificando que esse 41 
número foi menor do que o ano de 2011 devido à greve, mas expõe que o objetivo é o de 42 
recuperar a quantidade de convênios mantendo a qualidade; 2) professora Denise solicita a 43 
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promoção dos itens 1 e 2 do Expediente para a Ordem do Dia. Proposta secundada e aprovada 1 
por unanimidade; 3) professor Comarú informa que ocorreu a posse para os novos 2 
conselheiros elegíveis do Comitê de Extensão Universitária (CEU), órgão assessor que 3 
participa do acompanhamento da formulação da política de extensão da UFABC. Expõe que, 4 
no início do mês de fevereiro de 2013, ocorreu a primeira reunião do Comitê, em que se teve 5 
todo o processo de aprovação e homologação de 23 (vinte e três) projetos e ações de extensão 6 
referente ao edital 11/2012, um dos mais importantes para a Extensão da UFABC e que serão 7 
desenvolvidos ao longo deste ano, com início em março de 2013. Ordem do Dia: Ata da IV 8 
sessão extraordinária de 2012, realizada nos dias 12 e 19 de setembro de 2012. Ata da V 9 
sessão extraordinária de 2012, realizada em 26 de setembro de 2012. Ata da VI sessão 10 
extraordinária de 2012, realizada em 2 de outubro de 2012. Ata da VII sessão extraordinária 11 
de 2012, realizada em 23 de outubro de 2012. Ata da X sessão ordinária de 2012, realizada 12 
em 4 de dezembro de 2012. Professor Dalpian sugere a discussão e votação das atas em bloco. 13 
Rail solicita a correção de sua representação na Ata da X sessão ordinária de 2012. 14 
Documentos aprovados, com a devida correção na ata mencionada, por unanimidade. Ordem 15 
do Dia: Minuta de resolução que substitui a Resolução ConsEP nº 64 que estabelece regras 16 
para a dispensa por equivalência de disciplinas de graduação na UFABC. Professor Arilson 17 
inicia seu relato com um breve histórico sobre o tema e concorda com o propósito da 18 
resolução, entretanto aponta três sugestões de alterações do Art. 5º: 1) no Inciso III no trecho 19 
“...aspectos didático-pedagógicos e avaliação da formação acadêmica geral do aluno, em 20 
consonância com os objetivos do curso...”, sugere que o texto estabeleça quais os critérios  da 21 
avaliação ou que seja suprimido da resolução; 2) no Inciso II, suprimir a exigência de 22 
considerar a bibliografia utilizada; 3) supressão dos parágrafos 2º e 3º, que admitem a 23 
possibilidade de aplicação de uma prova. Propõe também uma correção no Art. 7º, onde se lê: 24 
“...com apoio dos Centros e das Coordenações dos Bacharelados Interdisciplinares.” leia-se: 25 
“... com apoio dos Centros e das Coordenação dos Cursos envolvidos.”. Por fim, declara-se 26 
favorável à aprovação do documento com as alterações. Professora Denise esclarece que o 27 
documento é fruto de um Grupo de Trabalho (GT) envolvendo as divisões acadêmicas dos 28 
Centros e da ProGrad para atender a um grande número de solicitações de dispensa por 29 
equivalência,  que é um direito do aluno, porém, ressalta que também é um direito da UFABC 30 
aceitar ou não a equivalência e se o inciso III do Art. 5º apresentar uma redação muito 31 
objetiva, não haverá uma avaliação do professor em questões mais profundas podendo haver 32 
disciplinas que não sejam compatíveis com o ensino da UFABC. Também não acata a retirada 33 
da possibilidade de o professor aplicar prova, ressaltando que muitas vezes os documentos 34 
entregues pelas instituições de ensino não são completos. Informa que, quanto à exigência de 35 
considerar a bibliografia utilizada, deve-se ao fato de haver um disposto que considera 36 
disciplinas cursadas há 10 (dez) anos, porém acata a retirada deste ponto. Professor Arnaldo 37 
esclarece que a subjetividade do item apontado pelo relator ocorre por haver uma gama muito 38 
grande de disciplinas que podem estar de acordo com a parte teórica, porém, na parte prática é 39 
inferior à exigida pela UFABC e, de acordo com o curso escolhido, pode fazer grande 40 
diferença, sendo a avaliação do professor muito importante. Professor Fernando opina que a 41 
aplicação de uma prova pode dar segurança ao professor em aceitar uma equivalência, que 42 
somente pela documentação apresentada poderia ser negada e ressalta que se os avaliadores 43 
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não forem cautelosos pode causar problema para o nome da UFABC. Expõe, também, a 1 
necessidade de criação de um banco de dados, podendo auxiliar e agilizar as avaliações de 2 
equivalências.  O discente Rafael expõe que a aplicação de prova pode ser utilizada como 3 
recurso a um pedido negado. Sugestão a qual é apoiada por alguns docentes. O conselheiro 4 
Galati entende como desnecessária uma nova avaliação sobre uma disciplina que já foi 5 
cursada e aprovada por uma instituição legal, aprovada pelo Ministério da Educação (MEC), 6 
podendo ocasionar algum tipo de discriminação. Também questiona o percentual de 50% para 7 
equivalências. Professor Dalpian corrobora com as observações anteriores no que tange à 8 
necessidade de haver avaliações criteriosas nas equivalências e sugere que no parágrafo 4º do 9 
Art. 1º, o percentual de disciplinas cursadas na UFABC seja de 70%. Professor Comarú 10 
comenta que uma das dificuldades nas equivalências é a grande abrangência dos cursos e que 11 
áreas diferentes têm lógicas de avaliação diferentes e um documento muito objetivo poderia 12 
atrapalhar algumas áreas, entretanto observa que não se pode burocratizar demais a UFABC. 13 
Professor Marvulle propõe a troca da função dos coordenadores de disciplinas pelos 14 
colegiados de cursos, tendo estes uma visão mais abrangente acerca da matéria a ser 15 
deliberada. Professora Denise alega que na Comissão de Graduação (CG) um dos pontos mais 16 
polêmicos foi o percentual de equivalência, uma vez que os representantes discentes 17 
sugeriram 70% de disciplinas cursadas em outras instituições e chegando ao consenso dos 18 
50%, também esclarece que os colegiados de cursos são responsáveis por uma segunda 19 
avaliação, caso seja necessário ou em casos de recursos. Por fim, propõe complementação da 20 
redação do inciso III do Art. 5º.  Findos os comentários, professor Dalpian elenca as 21 
sugestões: 1) no parágrafo 4º do Art. 1º aumentar a porcentagem de disciplina cursadas na 22 
UFABC para 70%, secundada e aprovada com 11 votos favoráveis, 2 contrários e 3 23 
abstenções. Professores Arnaldo e Denise declaram os votos contrários, tendo em vista o 24 
desejo de manter a coerência com seus posicionamentos quando da deliberação do assunto na 25 
CG, ocasião quando foram favoráveis ao percentual de 50%; 2) manutenção do parágrafo 2º 26 
do Art. 5º, no tocante à manutenção de haver possibilidade de solicitação de avaliação por 27 
parte do professor, quando este julgar necessário; proposta secundada e aprovada com o voto 28 
de minerva do presidente, uma vez que foram computados 7 favoráveis, 7 contrários e 2 29 
abstenções. Encaminhado para votação o documento como um todo, com as alterações.  30 
Aprovado com 1 abstenção. Homologação do Ato Decisório ConsEPE nº 77, aprovado ad 31 
referendum, que aprovou a adequação do Calendário Acadêmico de graduação 2013, no que 32 
se refere à suspensão das atividades no dia 13 de fevereiro de 2013, quarta-feira de cinzas e 33 
substituiu o Ato Decisório ConsEPE nº 75. Professora Denise relata que se tratou de uma 34 
adequação necessária para que o calendário acadêmico da UFABC estivesse em consonância 35 
com o calendário administrativo. No ensejo, comunica também que no Boletim de Serviço do 36 
dia 20 de fevereiro será publicada uma errata corrigindo um erro de digitação ocorrido na 37 
versão final. Professor Marvulle, presidindo a Mesa no momento, encaminha para votação 38 
sendo homologado o ato por unanimidade.  Homologação da Resolução ConsEPE nº 145 que 39 
aprovou a oferta do Curso de Inserção Universitária e a matrícula antecipada dos alunos 40 
ingressantes em 2013 em algumas disciplinas dos Bacharelados Interdisciplinares, aprovada 41 
ad referendum. Professora Denise informa que a Resolução foi elaborada durante o período 42 
de recesso em janeiro e foi necessária a aprovação ad referendum para que fosse possível a 43 
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divulgação do curso o quanto antes. Esclarece que, essencialmente, pretende-se apresentar a 1 
UFABC para os alunos ingressantes e retomar alguns pontos em matérias importantes para o 2 
aluno. Explicita como funcionará o curso e expõe a intenção da apresentação de um relatório 3 
para que esse Conselho possa ter a dimensão dos resultados. Após comentários e 4 
esclarecimentos, o documento é encaminhado para votação e é homologado por unanimidade. 5 
Expediente: Projeto Pedagógico das Engenharias. Professor Gilberto discorre acerca da 6 
proposta citando as diretrizes gerais do projeto. Expõe que a justificativa do novo catálogo é a 7 
necessidade de ajustes decorrentes da implantação dos cursos e a experiência após ministrar 8 
algumas vezes as disciplinas, expõe ainda que procurou manter a estrutura das propostas de 9 
engenharia, ou seja, não mudou o número total de créditos, mantendo-se o mínimo exigido 10 
pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) de 300 créditos correspondentes à 3600 horas. 11 
Explica que outra diretriz geral mantida foi a manutenção da flexibilidade curricular com um 12 
mínimo de 10% dos créditos em disciplinas livres, sendo, portanto, 30 créditos em disciplinas 13 
livres. Ressalta que houve a preocupação em permitir que disciplinas do catálogo anterior 14 
pudessem ser aproveitadas na integralização curricular por este catálogo, não prejudicando os 15 
discentes, mas dando dinamismo ao aprimoramento da Matriz Curricular. Detalha o escopo 16 
das alterações, mencionando que se concentra nas alterações de nomes, códigos, categorias, 17 
T-P-I, recomendações, ementa e bibliografia. Menciona ainda que o proposto também 18 
sistematiza a criação e exclusão de disciplinas da matriz curricular, altera o quadrimestre ideal 19 
de algumas disciplinas visando a melhora do aproveitamento acadêmico e otimização de 20 
oferta; não altera o conjunto de disciplinas obrigatórias do BC&T, 90 créditos; não altera o 21 
conjunto de disciplinas de opção limitada do BC&T que são obrigatórias para todas as 22 
Engenharias, 46 créditos e sistematiza as alterações já implementadas em dois conjuntos de 23 
disciplinas de Síntese e Integração de conhecimentos, sendo elas: estágio curricular I e II, 24 
passam a ser individualizados por curso e ordenados por Resoluções ConsEPE e trabalho de 25 
Graduação I, II e III, que passam a ser individualizados por curso e regulamentados pela 26 
Resolução ConCECS nº 6. Ressalta que o catálogo deverá ser válido para todos os alunos que 27 
se matricularem nos cursos de engenharia a partir de sua publicação e todos os cursos 28 
apresentam tabelas de convalidação das disciplinas que foram alteradas para as novas 29 
propostas. Por fim, informa que, em reunião realizada entre a Direção do Centro e a 30 
coordenação do curso de Engenharia de Gestão, juntamente com o relator do processo e o 31 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), o representante da 32 
Associação Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO) nesta entidade, verificou-se a 33 
necessidade de inserção de duas disciplinas sobre processos de produção no núcleo de 34 
disciplinas obrigatórias do curso para obtenção de atribuições iniciais plenas para o título 35 
profissional de Engenheiro de Produção, complementando que essas alterações foram 36 
aprovadas na reunião da coordenação do curso, plenária e no ConCECS. Em discussão, são 37 
apresentadas as seguintes sugestões: 1) ao modernizar e atualizar as disciplinas, sejam limpas 38 
as disciplinas obrigatórias para não sobrecarregar o orçamento da Biblioteca e para não 39 
colocar em risco avaliações positivas pelo MEC e IMEP; 2) que seja removida nos dois 40 
primeiros quadrimestres a primeira coluna, dos dois anos; 3) que se realize uma pesquisa 41 
junto aos egressos; 4) que sejam repensados alguns elementos na ambientação dos docentes 42 
ao ingressar na UFABC; 5) que se explicite no texto que o aluno tem a opção de cursar “X” 43 
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créditos e que poderia fazer a partir do 1º quadrimestre e não escrever na grade; 6) que possa 1 
ser feita análise do CP do aluno com a possibilidade de permanecer na grade antiga e 7) que 2 
sejam ofertadas as duas grades por tempo determinado. Ainda em discussão, são feitos os 3 
seguintes questionamentos: 1) quando e para quem a grade irá valer; 2) quando o aluno na 4 
universidade é considerado aluno de curso específico; 3) quantos alunos já avançaram muito 5 
no curso e precisarão cursar a grade nova; 4) nome da disciplina de “Engenharia de Produção” 6 
mudou para “Engenharia de Gestão”, entretanto diferem conceitualmente; sobre o peso na 7 
carga didática e 5) a necessidade de ofertar a disciplina “Elementos Finitos”.  E que, diante 8 
das considerações citadas, professor Gilberto explica sobre as propostas de sugestões, sendo 9 
elas: 1) com relação à bibliografia, explica que várias disciplinas obrigatórias utilizam os 10 
mesmos livros; 2) a coluna de disciplinas a que se refere a sugestão “2” não possui o número 11 
de créditos, mas em vários momentos do projeto pedagógico de cada curso é recomendado 12 
que o aluno curse algumas disciplinas livres e obrigatórias, ainda no BC&T, complementando 13 
que o aluno tem 300 créditos em 15 quadrimestres, então a média é de 20 créditos por 14 
quadrimestre e 3) acredita que é uma sugestão geral que a universidade deve fazer. Não 15 
havendo mais discussões, acorda-se que o assunto retornará na Ordem do Dia da próxima 16 
sessão. Proposta de plano de curso de pós-graduação stricto sensu em Engenharia Elétrica em 17 
nível de doutorado. Professor Kamienski explica que está sendo proposta a criação do curso 18 
de pós-graduação stricto sensu em Engenharia Elétrica em nível de Doutorado, pois no ano de 19 
2010, foi aprovado somente em nível de Mestrado. Informa que há uma diferença na proposta 20 
atual, com o que foi sugerido no plano do curso nível Mestrado, uma vez que existe uma 21 
proposta de associação temporária, um mecanismo da Coordenação de Aperfeiçoamento de 22 
Pessoal de Nível Superior (CAPES) com a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). 23 
Complementou que as coordenações consideram esse mecanismo viável, estando, portanto, 24 
respaldado, nesse sentido, uma vez que há a aprovação prévia. Passa a palavra ao professor 25 
Capovilla, coordenador da proposta, que explica que a criação do curso foi realizada por uma 26 
engenharia reversa, procurando, dentro da UFABC, os pontos fracos de uma proposta inteira e 27 
que foram definidos diante da visão do Comitê e, em função disso, foi procurada a Unicamp 28 
para dar um apoio de maneira a aumentar a experiência do grupo. Informa que foi feito um 29 
levantamento das competências dos grupos e somente o da UFABC já tem requisitos. Em 30 
discussão, são feitos os seguintes questionamentos: 1) se existe a possibilidade de o aluno da 31 
UFABC usar os laboratórios de pesquisa da Unicamp e 2) como será feita a gestão de 32 
recursos diferenciais, ao que professor Capovilla explica que o proposto não é um curso de 33 
pós-graduação institucional, mas sim um curso da UFABC, na qual a Unicamp faz um papel 34 
de tutoria, assegurando a qualidade do curso pela CAPES. Informa que a parceria possui 35 
duração de 10 anos, sendo que nos seis primeiros, os docentes da Unicamp entram como 36 
coorientador obrigatoriamente, embora todas as teses de doutorado do curso terão como 37 
orientador um docente da UFABC, isso é regra do curso. A partir do 6º ano os docentes da 38 
Unicamp não atuarão mais em coorientação, apenas orientações que já existem. Sobre o 39 
questionamento 2, esclarece que a autorização de recursos da Unicamp é totalmente 40 
permitida, uma vez que essa parceria passa pela congregação da engenharia elétrica e também 41 
pela Pró-Reitoria da Unicamp, de maneira que os alunos poderão utilizar os laboratórios e 42 
também cursar disciplinas na Unicamp. Por fim, professor Kamienski completa explicando 43 
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que tal parceria contemplaria o item “solidariedade” que conta na avaliação pela Coordenação 1 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Findas as discussões, acorda-se que o 2 
assunto seguirá para Ordem do Dia da próxima sessão. Como nenhum dos participantes 3 
desejasse fazer uso da palavra, o reitor em exercício agradeceu a presença de todos e encerrou 4 
a sessão às 18h.  Do que para constar, nós, Fabiane Alves, chefe da Divisão de Conselhos, 5 
Aline Regina Bella e Daniely Dias Campos, assistentes em administração da Secretaria-Geral, 6 
em conjunto com a Secretária-Geral, lavramos e assinamos a presente Ata aprovada pelo 7 
reitor em exercício, professor doutor Gustavo Martini Dalpian e pelos demais presentes à 8 
sessão. 9 
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