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Aos 15 dias do mês de abril do ano de 2014, no horário das 14h, na sala dos Conselhos, 1º
andar, Bloco A, Torre I da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados,
5001, Bangu, Santo André, realizou-se
realizou se a III sessão ordinária do Conselho de Ensino,
Ensin Pesquisa
e Extensão (ConsEPE) da UFABC de 2014, previamente convocada e presidida pelo
magnífico reitor Klaus Capelle, com a presença dos seguintes conselheiros:
conselheiros Ana Maria
Pereira Neto, representante docente do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais
Aplicadas (CECS); Anderson Félix Manoel, representante discente de pós-graduação;
pós
André
Mascioli Cravo, representante docente do Centro de Matemática, Computação e Cognição
(CMCC); Andréia Silva, representante suplente dos técnicos administrativos;
administrativos Andressa
Araujo de Souza, representante suplente discente de graduação; Annibal Hetem Júnior, diretor
do CECS; Arilson da Silva Favareto, coordenador do Bacharelado em Ciências e
Humanidades (BC&H); Caroline Rodrigues, representante discente de pós-graduação
pós
(a partir
das 16h); Edson Pimentel, diretor do CMCC; Fernando Costa Mattos, representante docente
do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Gustavo Martini Dalpian, pró-reitor
pró
de
pós-graduação;
graduação; Harki Tanaka, representante suplente dos coordenadores
coordenad
de cursos de
graduação; Humberto Naoyuki Yoshimura, pró-reitor
pró reitor de pesquisa; Itana Stiubiener,
representante docente do CMCC; Jeroen Schoenmaker, representante docente do CECS; José
Fernando Queiruga Rey, pró-reitor
pró reitor de graduação; Juliano Marques Nunes, representante
suplente dos técnicos administrativos; Klaus Frey, representante docente do CECS; Lucas
Santos do Nascimento, representante suplente
suplente discente de graduação; Lúcia
Lú
Regina Horta
reitora adjunta de extensão; Márcia Mayumi Omi
O
Simbara,
Rodrigues Franco, pró-reitora
representante suplente discente de pós-graduação
pós graduação (até às 16h); Marcos de Abreu Avila,
representante docente do CCNH; Pedro Galli Mercadante, representante docente do CCNH;
Rail Ribeiro Filho, representante dos técnicos administrativos; Rodrigo Fresneda,
representante docente do CMCC; Ronei Miotto, diretor do CCNH; Saulo Marx de Paiva,
representante discente de graduação; Wesley Góis, coordenador do Bacharelado em Ciências
e Tecnologia (BC&T). Ausências justificadas:: Dácio Roberto Matheus, vice-reitor.
vice
Ausentes:: Leandro de Souza Lima, representante discente de graduação. Não-votantes:
Soraya Cordeiro, secretária-geral;
secretária geral; Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão de Conselhos;
Danilo Silvério, da Divisão Acadêmica da ProGrad; Felipe Rogério Santos, discente de
graduação; Maria Estela Conceição de Oliveira Souza, membro da Comissão Permanente para
Apuração de Transgressões Disciplinares e Aplicação
Aplicação de Sanções para Discentes do Curso
C
de
Graduação; Natália
lia Araújo, ex-servidora da Prefeitura Universitária
ia da Divisão de Segurança
e atualmente servidora da Assessoria de Relações Internacionais; Tamires Barboza de Jesus,
representante suplente discente de graduação. Apoio Administrativo:: Daniely Dias Campos e
Thiene Pelosi Cassiavillani, assistentes em administração
administração da Secretaria-Geral.
Secretaria
Havendo
quórum legal, o magnífico reitor, professor Klaus Capelle, inicia a sessão às 14h29. Informes
do Reitor:: 1) Professor Klaus Capelle comunica a ausência do professor Dácio, que se
encontra em Brasília, e convida o professor
prof
Klaus Frey para compor a Mesa; 2) passa
p
a
condução da reunião para o professor Klaus Frey, devido a sua participação no encerramento
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da ambientação dos novos servidores técnico-administrativos; 3) professor Klaus Frey,
cumprimenta e dá posse aos novos representantes discentes de graduação, titulares e
suplentes, respectivamente: Andrius Dominiquini de Camargo e Lucas Santos do Nascimento;
Leandro de Souza Lima e Gustavo Rodrigues Lemos; Saulo Marx de Paiva e Tamires
Barboza de Jesus; Vinícius Zolin de Jesus e Andressa Araujo de Souza; da pós-graduação,
titulares e suplentes, respectivamente: Anderson Félix Manoel e Marcelo José de Oliveira
Silva; Caroline Rodrigues da Silva e Márcia Mayumi Omi Simbara; 4) passa a palavra à
secretária-geral, Soraya, que apresenta as indicações para o Grupo de Estudo Escola de
Idiomas: Assessoria de Relações Internacionais (ARI): Janaína Gonçalves (titular) e Juliana
Yukiko Akisawa da Silva (suplente); Pró-Reitoria de Extensão (ProEx): Lilian Santos Leite
Menezes (titular) e Lídia Pancev Daniel Pereira (Suplente); Pró-Reitoria de Assuntos
Comunitários e Políticas Afirmativas (ProAP): Ioshua Terner (titular) e Renato Mergulhão
Cavalcante (suplente); Comunidade Universitária: Thiene Pelosi Cassiavillani (titular) e
Marcelo Sartori Ferreira (suplente), Marcella dos Santos Abreu (titular) e Danilo Silvério
(suplente), Luciana Martiliano Milena (titular) e Luana Mara Almeida Teixeira (suplente);
docente: José Blanes Sala (titular) e Gilberto Marcos Antônio Rodrigues (suplente); técnicoadministrativo: Vírginia de Sousa Slivar (titular) e Marília Santos (suplente); discente de
graduação: Higor da Costa Pereira (titular) e Leandro de Souza Lima (suplente); discente de
pós-graduação: Daniel Moreira Silva (titular) e Adriano Alves de Aquino Araújo (suplente);
técnico administrativo interface dos funcionários terceirizados: Célia Dias do Nascimento
(titular) e Ana Cristina Martins dos Santos (suplente). A secretária-geral questiona sobre a
aprovação dos docentes sugeridos, uma vez que não houve sugestões deste Conselho. Todas
as indicações são aprovadas sem manifestações contrárias; 5) Soraya solicita a indicação de
um representante do ConsEPE para compor Comissão para Acordos de Cooperação
Internacional (CAI), em substituição ao discente Rafael Cenedese, cujo mandato neste
Conselho encerrou-se. Após pausa, o nome da discente de pós-graduação, Caroline Rodrigues
da Silva, é indicado e aprovado por unanimidade. Informes dos Conselheiros: 1) professor
Annibal informa que no dia 14 de abril, ocorreu a I reunião do Conselho do Centro de
Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (ConCECS) em São Bernardo do
Campo. No ensejo, por solicitação, lê carta aberta à comunidade, assinada pelos docentes do
curso de Engenharia de Gestão, a saber: Alexandre Acácio de Andrade, Anne Cristine
Chinellato, Douglas Alves Cassiano, Erik Gustavo Del Conte, Evandir Megliorini, Fernando
Gasi, Jorge Tomioka, Júlio Francisco Blumetti Facó, Lucélia Borges da Costa, Osmar
Domingues, Suel Eric Vidotti. Neste momento, professor Klaus Capelle retorna à Mesa; 2)
professor Edson Pimentel comunica a aprovação do curso de pós-graduação em Matemática
em nível de doutorado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES); 3) o representante dos técnicos administrativos, Rail, solicita a promoção para a
Ordem do Dia do item 2 do Expediente, “Apreciação do relatório anual de atividades do
Programa de Educação Tutorial (PET)”, devido ao curto prazo para apresentação ao
Ministério da Educação (MEC). Proposta secundada e aprovada por unanimidade, passando a
ser o item 5 da Ordem do Dia; 4) professor Arilson informa que houve, no ano de 2013, uma
avaliação do BC&H com toda a comunidade universitária e seu resultado será disponibilizado
em breve; 5) o representante dos técnicos administrativos, Juliano, comunica que no final de
2013, o Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais do ABC (SinTUFABC), foi
alvo de uma denúncia anônima questionando a legitimidade da representação dos técnicos
administrativos. Como resposta, o Ministério Público, deu a representação como legítima
sendo a denúncia arquivada. Ordem do Dia: Ata da II sessão ordinária de 2014, realizada no
dia 18 de março de 2014. Não havendo comentários, o documento é votado e aprovado com 3
abstenções. Minuta de Resolução que revoga e substitui a Resolução ConsEPE nº 134, bem
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como seu anexo, que instituiu o Regimento Interno da Comissão de Graduação (CG) da
UFABC. Professor Annibal relata o histórico do documento e elenca as alterações constantes
do novo documento. Em sua avaliação, apresenta as seguintes sugestões de alteração: a) No
Art. 14, onde se lê “[...] solicitar um aparte de 1 (um) minuto a quem tenha a palavra ...”, leiase “[...] solicitar um aparte de 2 (dois) minutos a quem tenha a palavra [...]”. Proposta não
acatada pela área demandante. Em votação, proposta não aprovada com 3 votos favoráveis, 11
contrários e 11 abstenções; b) no Art. 23 incluir o inciso III com a redação: “os nomes de
visitantes ou ouvintes no caso em que estes venham a fazer uso da palavra”. Proposta acatada
pela área demandante. Finaliza com parecer favorável à aprovação. Em discussão, sugere-se:
a) retirada do vocábulo “secreto” do caput do Art. 19 e exclusão do parágrafo 3º do mesmo
artigo. Proposta acatada pela área demandante; b) no Art. 4º, parágrafo 1º, substituição do
vocábulo “implicará” por “poderá implicar”; inclusão de um parágrafo 2º com a redação
“Caso seja constatado a situação descrita no parágrafo 1º, ficará a critério dos representantes
da respectiva categoria no ConsEPE submeterem o pedido de perda de mandato e apresentá-lo
para apreciação da Comissão de Graduação”; inclusão de um parágrafo 3º com a redação “Os
representantes da respectiva categoria no ConsEPE, deverão indicar entre si, um titular e um
suplente para representar a categoria durante o período de vacância ou que se esteja sendo
feita nova eleição”. Propostas não acatadas pela área demandante, por não serem permitidas
representações pro tempore na CG, além de ter sido estabelecido um calendário específico de
modo a não deixar a CG sem representação de qualquer categoria. As propostas foram
secundadas e, em votação, não foram aprovadas por 2 votos favoráveis, 16 contrários e 4
abstenções; c) exclusão do Art. 31, na íntegra. Proposta secundada e aprovada com 11 votos
favoráveis, 9 contrários e 8 abstenções. Sem mais comentários, o documento, com alterações,
é aprovado com 1 voto contrário e 1 abstenção. Minuta de Resolução que regulamenta a carga
didática dos docentes ocupantes de cargos de direção (CDs) e funções gratificadas (FGs) da
UFABC. Professor Klaus Capelle informa que foi questionado, no início desta sessão, acerca
da competência do ConsEPE para deliberar sobre o assunto. Acrescenta que, devido ao pouco
tempo para ponderar o questionamento, a Mesa não se sente confortável para prosseguir com
as discussões e, deste modo, retira o item de pauta. No ensejo, solicita aos conselheiros que
levantem questões desse tipo tão logo recebam a pauta, enviada com uma semana de
antecedência às reuniões. Por fim, informa que submeterá a questão à Procuradoria Federal.
Minuta de Resolução que regulamenta a admissão nos Bacharelados Interdisciplinares da
UFABC, por transferência externa para preenchimento de vagas ociosas e revoga e substitui a
Resolução ConsEPE nº156. Professora Ana Maria Pereira Neto apresentou sua relatoria com
parecer favorável à aprovação do documento com as seguintes alterações: 1) No Art. 1º,
parágrafo 5º, onde se lê: “O número de vagas a ser oferecido deve constar do edital e será
determinado a partir da contabilização do número de vagas ociosas, efetuada pela ProGrad” ,
leia-se “O número de vagas por Bacharelado Interdisciplinar, câmpus e turno a ser oferecido
deve constar do edital e será determinado a partir da contabilização do número de vagas
ociosas, efetuada pela ProGrad”; 2) no Art. 3º, parágrafo 2º, alteração do trecho: “podendo ser
atribuídos pesos estabelecidos em edital específico” para “observando-se os pesos
estabelecidos no último edital de ingresso”. Todas as sugestões da relatoria são acatadas pela
área demandante. Em discussão, elaboram-se as seguintes propostas: a) alteração do verbo
“concluir” para o verbo “cursar” no inciso IV do Art. 4º. Em votação, aprovado por
unanimidade. b) Alteração da redação do inciso IV do art. 4º para: “ter cursado, na IES de
origem, no mínimo, 1 (um) período letivo.” Acatado pela área demandante. Sem mais
discussões, o documento alterado é encaminhado para votação e aprovado por unanimidade.
Apreciação do relatório anual de atividades do Programa de Educação Tutorial (PET). Rail
Ribeiro, relator do item, apresenta o documento, informando que o Programa é permanente e
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o tutor está em seu segundo período do triênio. Explica ser a primeira vez que o relatório é
submetido ao ConsEPE por essa ser uma nova exigência do Ministério da Educação (MEC).
Após detalhamento das atividades realizadas, abre-se para discussão e diversos conselheiros
prestam elogios ao Programa e sua coordenação. Ainda, solicita-se atenção para maior
disponibilização de espaço físico para as atividades desenvolvidas. Em votação, o documento
é aprovado por unanimidade. Expediente. Apreciação da Minuta de Resolução do ConsUni,
que estabelece normas para admissão de professores para o ensino de Libras, em atendimento
ao disposto no parágrafo 2º do Art. 68 do Regimento Geral da UFABC. Em se tratando de
uma apreciação, professor Klaus Capelle informa que o documento só figurará na pauta no
Expediente, não havendo, portanto, votação. Professor Ronei Miotto relata o item, alertando
para a necessidade da contratação de professores para ministrarem a disciplina de LIBRAS
para todas as licenciaturas e a escassez de profissionais aptos e que possuem o título de
doutor. Após o relato, diversos conselheiros manifestam suas considerações favoráveis e
contrárias a não exigência do título de doutor para a contratação de docentes de LIBRAS.
Menciona-se, ainda, o estudo acerca da possibilidade de parcerias e convênios com outras
instituições, bem como contratação de empresas especializadas que supram essa necessidade,
especificamente. Ademais, alguns conselheiros clamam para que o ConsEPE se empenhe em
facilitar a inclusão de pessoas com deficiência na UFABC. Não havendo mais inscritos, o
assunto retornará ao Conselho Universitário com as ponderações do ConsEPE. Recurso à
sanção aplicada ao discente de graduação Felipe Rogério Santos. O discente Felipe Rogério
Santos apresenta sua relatoria afirmando não saber à época que o crachá provisório que
portava era falsificado. Ressalta não conhecer quem lhe forneceu o crachá, além de afirmar
nunca tê-lo utilizado para utilizar o estacionamento, considerando, portanto, exagerada a
penalidade de 15 dias de suspensão. São ouvidos, então, os testemunhos de Maria Estela
Conceição, membro da Comissão Permanente para Apuração de Transgressões Disciplinares
e Aplicação de Sanções para Discente do Curso de Graduação, que explica as etapas do
processo e menciona que, por não haver um quadro referencial para aplicação de sanções às
transgressões, a Comissão optou por aquela que pareceu mais adequada ao episódio. Natália
Araújo, à época, servidora da Prefeitura Universitária na Divisão de Segurança, relata o que já
havia mencionado à Comissão e que consta no processo, acrescentando que o episódio foi
relatado a sua chefia imediata que se reportou à ProGrad. Após comentários e esclarecimentos
dos conselheiros, acorda-se que o item seguirá para Ordem do Dia da próxima sessão. Como
nenhum dos participantes desejasse fazer uso da palavra, o professor Klaus Frey agradeceu a
presença de todos e encerrou a sessão às18h29. Do que para constar, nós, Fabiane de Oliveira
Alves, chefe da Divisão de Conselhos, Daniely Dias Campos e Thiene Pelosi Cassiavillani,
assistentes em administração da Secretaria-Geral, em conjunto com a Secretária-Geral
lavramos e assinamos a presente Ata aprovada pelo presidente, professor Klaus Capelle e
pelos demais presentes à sessão.
Fabiane de Oliveira Alves
Chefe da Divisão de Conselhos

Daniely Dias Campos
Assistente em Administração

Thiene Pelosi Cassiavillani
Assistente em Administração

Soraya Cordeiro
Secretária-Geral

Klaus Capelle
Reitor
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