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Aos 12 dias do mês de março do ano de 2013, no horário das 14h, na sala de reuniões S312-1 1 
do Bloco A, Torre I da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 2 
5001, Bangu, Santo André, realizou-se a II sessão ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa 3 
e Extensão (ConsEPE) da UFABC de 2013, previamente convocada e presidida pelo reitor em 4 
exercício, Gustavo Martini Dalpian , com a presença dos seguintes Conselheiros:  Arilson da 5 
Silva Favareto, coordenador do Bacharelado em Ciências e Humanidades (BC&H); Arnaldo 6 
Rodrigues dos Santos Júnior, diretor do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); 7 
Carlos Alberto Kamienski, pró-reitor de pós-graduação; Carlos Eduardo Capovilla, 8 
representante docente do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas 9 
(CECS); Daniel Miranda Machado, representante dos coordenadores de cursos de graduação; 10 
Derval dos Santos Rosa, pró-reitor de graduação; Diogo Filippo M. Marvulle, representante 11 
discente da graduação (a partir das 15:20h); Emery Cleiton C. C. Lins, representante docente 12 
do CECS; Fabiano Fragoso Costa, representante suplente docente do CECS; Francisco de 13 
Assis Comarú, substituto eventual do pró-reitor de extensão; Gilberto Martins, diretor do 14 
CECS; Gustavo Adolfo Galati de Oliveira, representante dos técnicos administrativos; Igor de 15 
Almeida Lemos, representante suplente discente da graduação; Ingrid Pacheco Silveira, 16 
representante suplente discente da graduação (até 15:19h); Jean-Jacques Bonvent, 17 
representante docente do CCNH; Klaus Werner Capelle, pró-reitor de pesquisa; Marcella dos 18 
Santos Abreu, representante suplente dos técnicos administrativos; Patrícia Dantoni, 19 
representante docente do CCNH; Rafael Oliveira Senedese Cenedes, representante discente da 20 
graduação; Rail Ribeiro Filho, representante titular dos técnicos administrativos; Valdecir 21 
Marvulle, diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Yossi Zana, 22 
representante docente do CMCC. Ausências justificadas: Helio Waldman, reitor; José 23 
Fernando Queiruga Rey, coordenador do Bacharelado em Ciências e Tecnologia (BC&T). 24 
Ausentes: Adelaide Faljoni-Alário, representante dos coordenadores de cursos de pós-25 
graduação; André Ricardo Oliveira da Fonseca, representante docente do CMCC; Carlos 26 
Alberto da Silva, representante docente do CCNH; Mateus Santos da Rocha, representante 27 
discente da graduação. Não-votantes: Fabiane Alves, chefe da Divisão de Conselhos; Maria 28 
Cristina Zomignan, chefe da Divisão Acadêmica da pró-reitoria de graduação; Soraya 29 
Cordeiro, secretária-geral; Vagner Guedes, técnico em assuntos educacionais do CECS. 30 
Apoio administrativo:  Aline Santiago Barboza e Daniely Dias Campos, assistentes em 31 
administração da Secretaria-Geral.  Havendo quórum legal, o reitor em exercício, após 32 
cumprimentar os presentes, abre a sessão, às 14h16 com os Informes do Reitor: 1) professor 33 
Gustavo Martini Dalpian convida professor Valdecir Marvulle para compor a Mesa, em razão 34 
da ausência do reitor, professor Helio Waldman, que encontra-se na reunião da Associação 35 
Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) em Brasília; 36 
2) destaca que esta é a penúltima reunião com essa composição do ConsEPE,  tendo em vista 37 
a recente eleição  dos novos membros que tomarão posse na sessão de maio. Informes dos 38 
Conselheiros: 1) professor Kamienski informa que recebeu resposta da Coordenação de 39 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) a respeito do curso de pós-40 
graduação em Evolução e Diversidade, em nível de mestrado e doutorado, e que esse foi 41 
aprovado. Por outro lado, a proposta para o curso de Ciência e Tecnologia Ambiental não foi 42 
aprovada em nenhum nível. Por fim, informa que foi aprovada, pela Coordenação de 43 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, um mestrado profissional em rede nacional 44 
em Física, com previsão de início no mês de agosto deste ano; 2) professor Gilberto comunica 45 
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que recebeu notícia acerca do processo do curso de Engenharia Aeroespacial junto ao 1 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), informando que os discentes 2 
ingressantes de setembro de 2006 a fevereiro e maio de 2007 recebem o título de Engenheiro 3 
Aeronáutico, pois no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) não existe a 4 
caracterização de Engenheiro Aeroespacial. A respeito do curso de Engenharia de Gestão 5 
comenta a possibilidade de inclusão de um parecer na pauta de março, ainda a ser discutido; 6 
3) professor Derval informa que foi realizada uma visita no câmpus de São Bernardo do 7 
Campo, acerca da autorização do Bacharelado em Políticas Públicas. Ordem do Dia: Ata da I 8 
sessão ordinária de 2013, realizada em 19 de fevereiro de 2013.1 Não há discussão. Professor 9 
Dalpian encaminha documento para votação, aprovado com 1 abstenção.  Projeto Pedagógico 10 
das Engenharias. Professor Kamienski comenta que se trata de um assunto que já vem sendo 11 
discutido há algum tempo. Destaca que, as modificações inseridas nessa nova versão são 12 
ajustes considerados necessários após a experiência de alguns anos adquirida pelos docentes. 13 
Cita como exceção o curso de Engenharia de Gestão, o qual teve a inclusão de duas 14 
disciplinas sobre processos de produção no núcleo de disciplinas obrigatórias para obtenção 15 
de atribuições específicas para o título de Engenheiro de Produção no Conselho Regional de 16 
Engenharia e Agronomia (CREA). Menciona que: “As alterações propostas envolvem nomes, 17 
códigos, categorias, T-P-I, recomendações, ementa, bibliografia e quadrimestre ideal de 18 
algumas disciplinas. A estrutura comum entre cursos foi mantida e foram feitos 19 
aprimoramentos dos núcleos de disciplinas obrigatórias e de opção limitada de cada curso. A 20 
carga horária dos cursos de engenharia foi mantida em 300 créditos (3600 horas), que é o 21 
mínimo exigido pelo CNE. As disciplinas do catálogo anterior podem ser aproveitadas na 22 
integralização curricular por este catálogo. A flexibilidade curricular foi mantida com um 23 
mínimo de 10% dos créditos em disciplinas livres (30 créditos). A nova proposta não altera o 24 
conjunto de disciplinas de opção limitada do BCT que são obrigatórias para todas as 25 
Engenharias (46 créditos). Todos os cursos apresentam tabelas de convalidação das 26 
disciplinas que foram alteradas para as novas propostas”. Acrescenta que, o aumento de 27 
créditos em disciplinas obrigatórias nos cursos de engenharia reduz a flexibilidade nas 28 
escolhas dos alunos. Recomenda que os novos aumentos dessa natureza podem avaliados com 29 
cuidado e sempre que possível ser evitados, com o objetivo de manter as características 30 
fundamentais do projeto pedagógico do BCT nos cursos de formação específica. Acrescenta 31 
ainda que, o objetivo geral do curso de Engenharia de Gestão está elaborado de forma 32 
genérica, o que dificulta a compreensão do leitor sobre a correta caracterização do curso. 33 
Propõe recorrer aos objetivos específicos do curso e sugere que esse ponto seja revisto no 34 
futuro. Finda avaliando que a nova versão do Projeto Pedagógico das Engenharias vem sendo 35 
discutida e modificada por um grande grupo de docentes durante um longo período e 36 
atualmente apresenta alto nível de maturidade. Assim, mostra-se favorável à aprovação do 37 
documento da forma como está. Abre-se para discussão. Professor Emery informa que há uma 38 
solicitação da coordenadora do curso de Engenharia de Energia: troca de posição de duas 39 
disciplinas, a saber, que “Subestação e equipamentos” passe a ser de opção limitada, ao invés 40 
de obrigatória e a disciplina “Circuitos Elétricos 2” passe a ser obrigatória, ao invés de ser de 41 
opção limitada. Sugere que, seja votada em destaque tal alteração e sua inclusão no projeto 42 
pedagógico. Professor Dalpian questiona a motivação para a solicitação, ao que professor 43 
Emery informa que se trata de demanda de alunos e docentes. Professor Gilberto 44 
complementa que, essas alterações são solicitações aprovadas pelo Conselho do CECS 45 
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(ConcCECS) em dezembro de 2011. Findas as discussões, professor Dalpian ressalta que há 1 
uma sugestão de alteração e a qual o próprio demandante acatou, sendo dispensada a votação, 2 
portanto. Desse modo, encaminha-se o documento total para votação, aprovado com 1 3 
abstenção. Proposta de plano de curso de pós-graduação stricto sensu em Engenharia 4 
Elétrica em nível de doutorado.  O relator, professor Jean-Jacques, inicia a apresentação da 5 
relatoria pelo contexto histórico. Destaca que, a criação desse curso em Associação 6 
Temporária com o Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica da Unicamp foi 7 
aprovada pelo Centro de Engenharia e Ciências Sociais (CECS) e pela Comissão de 8 
Graduação (CG) e também pela Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Engenharia 9 
Elétrica e Computação (FEEC) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Menciona 10 
que o coordenador da proposta, justificou a opção por essa associação temporária com base  11 
em um levantamento realizado no corpo docente do programa de Mestrado em Engenharia 12 
Elétrica da UFABC, aprovado em 2010, que indicou a necessidade de aumentar a experiência 13 
do grupo. Avalia que a duração da proposta da associação temporária previsto para seis anos, 14 
considerado como período estimado para garantir o desenvolvimento do curso de forma 15 
autônoma; com isso, a retirada gradual dos docentes da Unicamp do quadro de docentes, na 16 
qualidade de coorientadores, será realizada no período seguinte de quatro anos, totalizando 17 
uma parceria de dez anos, com meta de conceito cinco na avaliação da CAPES. Em termos de 18 
aprimoramento, sugere as seguintes alterações: 1) retirado do texto o parágrafo: “À Unicamp 19 
é reservado o direito de afastar-se da associação caso surjam problemas tais que, esgotados 20 
os esforços para a suas soluções, não tenham desfechos satisfatórios a ambas as partes.” A 21 
proposta implica que uma minuta de convênio seja elaborada e assinada entre a 22 
FEEC/Unicamp e a PGEE/UFABC para implantação do novo curso de doutorado. Acredita-se 23 
que o programa de pós-graduação da FEEC/Unicamp deveria ser beneficiado em sua 24 
avaliação, junto à Capes, pelo aumento de seu “índice de solidariedade”; 2) onde lê-se 25 
“suficiência em língua estrangeira: inglês (leitura e escrita)”, leia-se “proficiência em língua 26 
estrangeira: inglês (leitura e escrita)”; 3) na tabela 1, onde lê-se, pela segunda vez,“EEL-305: 27 
Estágio Docência I”, leia-se “EEL-306: Estágio Docência II”; 4) na tabela 1, onde lê-se “2 28 
créditos para as disciplinas obrigatórias”, leia-se “4 créditos para as disciplinas obrigatórias”; 29 
5) no elenco das disciplinas eletivas, corrigir a diferença entre carga horária e o número de 30 
créditos. Acrescenta, ainda, que a proposta está muito bem elaborada e destaca uma 31 
importante iniciativa da associação temporária entre o PGEE da UFABC e a FECC/Unicamp, 32 
um programa de pós-graduação em engenharia elétrica que tem o conceito máximo da Capes. 33 
Considera também, que o grupo de docentes selecionados da UFABC tem alta produtividade. 34 
Por fim, declara-se favorável à aprovação com as alterações sugeridas. Abre-se para 35 
discussão. Professor Kamienski acata as sugestões, exceto a que trata da troca do termo 36 
“proficiência” por “suficiência”. Sobre esta, questiona professor Capovilla acerca do aceite 37 
que, por sua vez, informa que a alteração mencionada surgiu na reunião da Comissão de 38 
Graduação (CG), inicialmente o texto trazia “proficiência”, mas, após discussões, 39 
consideraram o termo “suficiência” mais adequado, porém observa que não há problemas em 40 
substituir por “proficiência”. Acerca das demais alterações, mostra-se favorável, no entanto, 41 
solicita esclarecimento sobre da sugestão 5. A essa questão, o relator explica que, é necessário 42 
verificar relação entre a carga horária e o número de créditos que podem ocorrer devido às 43 
mudanças citadas nas alterações 3 e 4. Professor Klaus declara-se favorável à proposta, 44 
ressalta que esse tipo de parceria deve ser apoiado. Sugere a seguinte alteração na proposta 45 
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dois: “fala”, independente do termo “proficiência” ou “suficiência”“. Explica que, nos 1 
projetos de pesquisa e engenharia são comuns que os resultados sejam patenteados, com isso 2 
questiona se na proposta consta alguma informação a respeito do convênio. Professor 3 
Capovilla destaca que no documento não consta nada sobre patentes e divisão de créditos. 4 
Nota que cada projeto tem sua peculiaridade, com isso é interessante haver um debate e não 5 
ter uma assinatura global. Acerca, da proposta do professor Klaus, prefere não incluir no texto 6 
tal alteração solicitada, justifica que nos cursos de graduação e pós-graduação frequentemente 7 
utilizam a leitura e escrita. Professor Dalpian passa a palavra a Ivan Fiorelli, da Secretaria-8 
Geral, que menciona que, em razão da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui 9 
normas para licitações e contratos da Administração Pública, talvez o prazo do projeto precise 10 
ser revisto de modo que se adeque ao que dispõe a lei. Os professores Kamienski e Fabiano 11 
ressaltam que a lei mencionada não se enquadra no contrato dessa proposta, podendo, assim, 12 
permanecer tal como está. Professor Dalpian questiona a existência de diretrizes para cursos 13 
de doutorado, acerca do domínio da leitura, escrita e fala e sugere que a UFABC prepare os 14 
alunos para adquirirem fluência na língua inglesa. Professor Kamienski alega que não há 15 
diretriz específica, uma vez que não é quesito obrigatório a fluência da língua estrangeira. 16 
Professor Comarú menciona que a demanda por cursos de língua inglesa tem aumentado, bem 17 
como os cursos de língua portuguesa para estrangeiros e cita o trabalho em conjunto das Pró-18 
Reitorias de Extensão, Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas e da Assessoria de 19 
Relações Internacionais, que administram e tentam ampliar a oferta de vagas para atender à 20 
demanda, uma vez que os cursos são estendidos aos alunos da graduação, porém, por 21 
enquanto, a demanda tem sido maior do que a oferta. Galati concorda com o professor 22 
Comarú e destaca que para se exigir a fluência da língua é necessário que se ofereça a 23 
oportunidade dos alunos obterem tal habilidade. Assim, se tal ação for feita aos alunos de 24 
graduação poderá se exigir nos níveis de mestrado e doutorado. Nesse sentido, professor 25 
Derval informa que existem várias iniciativas dentro da UFABC e também no âmbito do 26 
governo federal para a disponibilização de recursos para a ampliação dos núcleos de línguas 27 
estrangeiras. Menciona que o Ministério da Educação (MEC), está disponibilizando cursos 28 
on-line à distância. O representante dos discentes da graduação, Rafael, concorda com o 29 
Galati e sugere a possibilidade de inclusão dos alunos de graduação nos referidos programas e 30 
ressalta que as ofertas atuais não são suficientes para atender à demanda. Ao exposto, Comarú 31 
esclarece que os cursos de extensão da língua inglesa são estendidos aos alunos da graduação, 32 
porém, ainda não há número suficiente de vagas para todos. Professor Dalpian, questiona o 33 
encaminhamento da proposta de alteração no documento “fala e escrita”. Professor Capovilla, 34 
propõe manter o original. Diante das considerações citadas, professor Klaus retira a proposta 35 
de alteração. Professor Dalpian, encaminha para votação o documento, com as alterações do 36 
relator. Aprovado por unanimidade. Expediente: “Proposta de plano de curso de pós-37 
graduação stricto sensu em Filosofia em nível de mestrado” . Professor Kamienski relata que o 38 
curso vem sendo desenvolvido há dois anos e atualmente conta com dezesseis docentes 39 
permanentes e um colaborador, sendo a maioria com dedicação exclusiva ao curso de 40 
Filosofia. Informa também que o curso será submetido à área de Filosofia e Teologia sendo 41 
coordenado pelo professor Fernando Costa Mattos. Comunica que nesse caso específico 42 
optou-se por apresentar proposta apenas em nível de mestrado, seguindo conselho do 43 
coordenador da área. Passa a palavra ao professor Fernando que detalha a proposta do curso e 44 
ressalta a importância de um curso de pós-graduação em Filosofia no Grande ABC e região. 45 
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Esclarece que o curso segue uma área de concentração em três linhas: Lógica e 1 
Epistemologia; Ética e Filosofia Política; Filosofia e Ensino de Filosofia, e que na área de 2 
ensino nessas linhas têm suma importância, tendo em vista que a maioria dos professores da 3 
área atua como interfaces de vários ambientes, como teatro, estética, entre outros. A 4 
representante dos técnicos administrativos Marcella Abreu questiona se a proficiência em 5 
inglês, francês ou alemão será um requisito de acesso ao curso e sugere que se especifiquem 6 
quais são as instituições de ensino de línguas cujos certificados serão aceitos. Professor 7 
Fernando afirma que a proficiência em uma das línguas é sim um requisito de acesso ao curso 8 
e acata as sugestões. Professor Dalpian acolhe positivamente a proposta do curso e 9 
complementa afirmando ser muito importante que os professores da área de Filosofia tenham 10 
alunos de pós-graduação e que a UFABC. Nesse sentido, entende que é preciso haver áreas de 11 
ensino fundamentais muito fortes e isso ocorre apresentando várias formas de pensar aos 12 
discentes e aos docentes. Professor Comarú elogia a iniciativa e faz uma reflexão sobre a 13 
cultura na UFABC. Não havendo mais comentários o assunto retornará na Ordem do Dia da 14 
próxima sessão ordinária. “Minuta de resolução que define a metodologia geral de atribuição 15 
de siglas para as disciplinas de graduação da UFABC”. A chefe da divisão acadêmica, Maria 16 
Cristina Zomignan, apresenta a metodologia da mudança das siglas, que tem como objetivo a 17 
definição de regras comuns a serem aplicadas por todos os Centros e por todas as 18 
coordenações de curso, além da definição de um sistema de siglas que permita agilidade e 19 
consistência em casos de expansão. Comunica que o novo código da disciplina será composto 20 
por nove caracteres alfanuméricos, em que os dois primeiros caracteres referem-se aos 21 
Bacharelados, no caso das disciplinas obrigatórias: BC para BC&T; BH para BC&H e BI para 22 
ambos ou demais BIs; no caso das demais disciplinas, os dois primeiros caracteres iram 23 
indicar o Centro que criou a disciplina: MC para CMCC; NH para CCNH  e ES para CECS. 24 
O terceiro caractere para os Bacharelados será a indicação ao eixo da disciplina, sendo que 25 
para essa representação foi criada uma tabela, na qual cada letra corresponderá a um eixo. 26 
Para as demais disciplinas, o terceiro caractere indicará a categoria: 1 para disciplinas 27 
obrigatórias; 2 para limitadas e 3 para outros casos. Do quarto ao sétimo caractere 28 
representará a numeração da disciplina, que não foi alterada. Os últimos dois caracteres se 29 
referem ao ano em que a disciplina foi criada ou atualizada. Professor Valdecir informa que 30 
os servidores diretamente relacionados com a área acadêmica questionaram a proposta, 31 
especialmente sobre o terceiro dígito relacionado à categoria da disciplina, alegando que isso 32 
aumentaria a dificuldade da atualização do sistema, talvez sendo necessário até a criação de 33 
uma nova nomenclatura para uma disciplina somente em virtude dessa troca, pois há uma 34 
rotatividade muito grande entre as matérias que hoje são obrigatórias em um determinado 35 
curso e em outro não; em seguida, completa, essa mesma disciplina deixa de ser obrigatória e 36 
passa a ser livre, outrora passa a ser de opção limitada. Isso ocorre principalmente nas 37 
reformulações dos Projetos Pedagógicos. Questiona o porquê da adoção dos dois últimos 38 
caracteres referentes ao ano. Professora Patrícia corrobora a fala do professor Valdecir e 39 
complementa que esse código irá burocratizar a utilização de uma disciplina para vários 40 
cursos. Professor Derval ressalta que a criação do código é muito importante para a 41 
organização dos catálogos. Explica que a criação do terceiro caractere foi solicitação das 42 
coordenações dos Bacharelados para facilitar a identificação da origem da disciplina a fim de 43 
organizar os catálogos. Diversos conselheiros alegaram que o sistema informatizado para a 44 
operacionalização desse código não funciona corretamente, sendo, muitas vezes realizado 45 
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manualmente. Assim, fica evidente a necessidade de se projetar um sistema funcional e 1 
efetivo que comportaria a troca das siglas. Maria Cristina acredita que é necessária a criação 2 
de um sistema mais eficiente, porém não é a realidade que se tem hoje e em relação ao ano de 3 
criação ou atualização, explica que é um dos itens que já foram tratados e aprovados e 4 
constam na Resolução ConsEPE nº 139. Professor Dalpian considera que o tema deveria ser 5 
discutido em conjunto com a Graduação e a Pós-Graduação e entende que não cabe ao 6 
ConsEPE deliberar sobre esse assunto, mas, sim à CG. Professor Derval concorda com a 7 
posição, porém informa que não há respaldo legal para tal e coloca-se a disposição para trazer 8 
ao ConsEPE uma minuta de Resolução sobre competências que possam ser delegados à CG. 9 
Após mais algumas considerações, acorda-se que o assunto retornará na Ordem do Dia da 10 
próxima sessão ordinária. “Minuta de Resolução que dispõe sobre o uso da Reserva Técnica 11 
Institucional FAPESP na UFABC”. Professor Klaus relata que a Reserva Técnica 12 
Institucional (RTI) é uma verba disponibilizada anualmente pela Fundação de Amparo à 13 
Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) à UFABC, que deve ser utilizada para pesquisas 14 
a atividades ligadas à pesquisa. A verba se refere ao montante de 10% (dez por cento) do total 15 
da verba disponibilizada aos pesquisadores da UFABC com projetos aprovados no ano. Na 16 
UFABC há um acordo entre a Reitoria e os 3 (três) diretores de Centro, para que essa verba 17 
seja repassada diretamente aos Centros e, em contrapartida, cada Centro deve investir 10% 18 
(dez por cento) em equipamentos e na manutenção de equipamentos multiusuários. No 19 
entanto, a FAPESP comunicou que aprecia a ação, mas que esta deve ser aprovada por um 20 
Conselho Superior, dessa forma a CI nº183/2011, que tratava desse acordo de repasse de 21 
verba na UFABC, foi transformada em Resolução sem alteração da essência do documento. 22 
Professor Jean-Jacques questiona sobre a indicação do diretor do Centro para a utilização da 23 
RTI e alega que sua aplicação também se refere à infraestrutura, o que deve ser discutidos 24 
pelo Centro. Professor Arnaldo comenta que a maior parte dos itens que constam no acordo 25 
são normativas da FAPESP e dos Centros, inclusive a apreciação do Conselho de Centro da 26 
aplicação da RIT. Também esclarece que o diretor do Centro é o responsável pela RTI, 27 
respondendo mediante seu Cadastro de Pessoa Física (CPF), por esse motivo é o diretor quem 28 
outorga a responsabilidade à outra pessoa física. Professor Dalpian questiona se o parágrafo 29 
único do Art.4º é necessário. Professor Klaus esclarece que a FAPESP exige que a indicação 30 
feita pelo diretor seja homologada pelo Conselho do Centro e que em relação ao parágrafo 31 
único do Art. 4º é somente uma precaução para que os recursos não sejam inviabilizados por 32 
questões de prazos e finaliza informando que a Resolução atende a todas as considerações 33 
feitas. Sem mais discussões, acorda-se que o assunto retornará na Ordem do Dia da próxima 34 
sessão ordinária. “Lista de disciplinas de graduação traduzidas para a língua inglesa”. 35 
Professor Eduardo Guéron informa que o assunto foi amplamente discutido na CG e relata a 36 
importância desse documento, uma vez que os alunos estão cada vez mais indo para o 37 
exterior, principalmente através do programa Ciência sem Fronteiras e que o objetivo é a 38 
UFABC ter uma lista de tradução oficial para que o aluno tenha acesso à versão em português 39 
e inglês, pois atualmente existe uma lista não oficial entregue aos alunos quando necessário. 40 
Professor Dalpian questiona alguns termos específicos nas traduções e também a motivação 41 
de o assunto estar em discussão nesse Conselho. Professor Guerón explica que a lista foi 42 
traduzida pelos coordenadores de curso e revisada várias vezes. Explica que a apreciação por 43 
este Conselho foi uma solicitação da própria CG. Alguns conselheiros entendem que não cabe 44 
ao ConsEPE aprovar a lista, mas tão somente as diretrizes para que se possa realizar as 45 
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traduções. Sugerem que o Conselho aprove o documento do modo que se encontra, mas que 1 
se abra a possibilidade de fazer alterações pontuais se for necessário. Rail alega que essa 2 
tradução pode ser um procedimento operacional e cita o exemplo de contratos de convênios 3 
que necessitam de tradução. Professor Guerón concorda que o ConsEPE poderá somente 4 
avalizar o procedimento e cita que é fundamental a colaboração de outras áreas devido às 5 
especificidades das disciplinas. Professor Dalpian informa que o ConsEPE tem a 6 
possibilidade de fazer uma Recomendação à ARI, à CG ou às Coordenações de curso sobre os 7 
procedimentos que considera mais adequados ao encaminhamento dessa proposta. Por fim, 8 
fica acordado que o assunto retornará na Ordem do Dia da próxima sessão ordinária. “Minuta 9 
de resolução que define os coeficientes de desempenho utilizados nos cursos de graduação da 10 
UFABC”. Rail Ribeiro Filho relata que a minuta de resolução reúne todos os coeficientes de 11 
desempenho, facilitando sua identificação, uma vez que cada coeficiente é detalhado em uma 12 
resolução diferente e, no momento, algumas estão sendo revisadas e poderão ser revogadas, 13 
correndo o risco de se perder algum deles. A presente Resolução apresenta os 4 (quatro) 14 
coeficientes: Coeficiente de Rendimento (CR); Coeficiente de Aproveitamento (CA); 15 
Coeficiente de Progressão (CPk) e o Coeficiente de afinidade (Ik). Explica que o documento 16 
somente lista os coeficientes não tendo alteração as definições trazidas nas Resoluções 17 
originais. Marcella sugere que no Art. 1º onde se lê  “...desenvolvimento do aluno no curso, 18 
através dos conceitos obtidos...”  leia-se “... desenvolvimento do aluno no curso, verificado 19 
por meio dos conceitos obtidos...”. Professor Klaus contrapôs sugerindo que seja alterado o 20 
vocábulo “verificado” por “calculado”. Professor Emery sugere que o texto do Art.4º seja 21 
formatado, padronizando com os demais artigos. Propostas acatadas pelo relator. Galati 22 
propôs a promoção do item à Ordem do Dia, proposta secundada e aprovada por 23 
unanimidade. Não havendo mais discussão, encaminha-se o documento para votação. 24 
Aprovado por unanimidade com as alterações sugeridas. “Minuta de resolução que 25 
regulamenta as normas gerais para a realização de estágio curricular e estágio não curricular 26 
nos cursos de graduação em Engenharia da UFABC”. Vagner Guedes relata que a minuta de 27 
resolução tem como objetivo regulamentar as normas gerais para a realização de estágio 28 
curricular e estágio não curricular nos cursos de graduação em Engenharia da UFABC, 29 
padronizando, assim, os critérios mínimos para habilitação da matrícula, substituindo as 30 
Resoluções ConsEP nº 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 83. Informa que o documento foi 31 
amplamente discutido na CG e no Conselho do CECS e abrange em totalidade a Lei Federal 32 
11.788, de 25 de setembro de 2008. Ressalta que houve algumas inovações em relação às 33 
Resoluções originais, sendo as principais: 1) admissão das horas de alunos que já trabalham 34 
na área de atuação do curso; 2) apreciação da Iniciação Científica (IC) e Estágio, realizados 35 
anteriormente na UFABC sob a orientação de docentes dessa Universidade; 3) matrículas em 36 
fluxo contínuo e alteração dos créditos sendo 3 (três) créditos para o professor coordenador de 37 
estágio do curso, desses, 2 (dois) créditos para Estágio I e 1(um) crédito para Estágio II.  38 
Professor Valdecir questiona se a atribuição dos créditos dar-se-á internamente no CECS, pois 39 
essa atribuição deve igual para todos os cursos. Vagner esclarece que a atribuição dos créditos 40 
está no âmbito dos Centros e que cada curso tem sua especificidade. Professora Patrícia cita a 41 
hipóteses de o aluno poder utilizar a mesma Iniciação Científica para duas funções. Vagner 42 
aponta que no caso das Engenharias não existe atividade complementar e o aluno deve 43 
atender uma série de exigências para poder utilizar a IC. Professor Emery complementa que 44 
há possibilidade de o aluno desenvolver as atividades relacionadas ao estágio dentro dos 45 
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laboratórios da UFABC. Galati observa que a informação sobre o calendário administrativo 1 
constante no Art. 16 é redundante. Professor Emery ressalta que essa informação figura para 2 
diferenciar o calendário acadêmico do administrativo. Sem mais discussões o assunto 3 
retornará na Ordem do Dia da próxima sessão. Como nenhum dos participantes desejasse 4 
fazer uso da palavra, o reitor em exercício agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão 5 
às 17h25.  Do que para constar, nós, Fabiane Alves, chefe da Divisão de Conselhos, Aline 6 
Santiago Barboza e Daniely Dias Campos, assistentes em administração da Secretaria-Geral, 7 
em conjunto com a secretária-geral, lavramos e assinamos a presente Ata aprovada pelo reitor 8 
em exercício, professor doutor Gustavo Martini Dalpian e pelos demais presentes à sessão. 9 

 
Fabiane Alves                            Aline Santiago Barboza       
Chefe da Divisão de Conselhos   Assistente em Administração 
 
 
Daniely Dias Campos                Soraya Aparecida Cordeiro  
Assistente em Administração    Secretária-Geral 
 
 
Gustavo Martini Dalpian  
Reitor em exercício 


