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Ata nº 2/2014/Ordinária/ConsEPE 
 
Aos 18 dias do mês de março do ano de 2014, no horário das 14h, na Sala dos Conselhos, 1º 1 
andar, 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 2014, previamente convocada e presidida pelo 4 
magnífico reitor, professor  Klaus Capelle, com a presença dos seguintes conselheiros: Dácio 5 
Roberto Matheus, vice-reitor; Ana Lúcia Crivelari, representante dos técnicos administrativos; 6 
Ana Maria Pereira Neto, representante docente do Centro de Engenharia, Modelagem e 7 
Ciências Sociais Aplicadas (CECS); André Mascioli Cravo, representante docente do Centro 8 
de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Annibal Hetem Júnior, diretor do CECS; 9 
Arilson da Silva Favareto, coordenador do Bacharelado em Ciências e Humanidades 10 
(BC&H); Bruna Ferraz Braga, representante dos discentes de graduação; Daniel Pansarelli, 11 
pró-reitor de extensão; Edson Pinheiro Pimentel, diretor do CMCC; Fernando Costa Mattos, 12 
representante docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Gustavo Martini 13 
Dalpian; pró-reitor de pós-graduação; Harlen Costa Batagelo, representante suplente docente 14 
do CMCC; Jabra Haber, representante dos coordenadores dos cursos de graduação; Jeroen 15 
Schoenmaker, representante docente do CECS; José Fernando Queiruga Rey, pró-reitor de 16 
graduação; Karina Kaori Nakama, representante discente da pós-graduação; Klaus Frey, 17 
representante docente do CECS; Leandro de Souza Lima, representante suplente discente da 18 
graduação; Marcela Sorelli Ramos, pró-reitora adjunta de pesquisa; Marcos de Abreu Avila, 19 
representante docente do CCNH; Marcos Duarte, representante dos coordenadores de pós-20 
graduação; Maria Isabel Mesquita V. Delcolli, representante dos técnicos administrativos; 21 
Pedro Galli Mercadante, representante docente do CCNH; Rafael Oliveira Senedese Cenedes, 22 
representante discente da graduação; Rail Ribeiro Filho, representante dos técnicos 23 
administrativos; Ronei Miotto, diretor do CCNH; Wesley Góis, coordenador do Bacharelado 24 
em Ciências e Tecnologia (BC&T). Ausência Justificada: Itana Stiubiener, representante 25 
docente do CMCC. Ausentes: Aloá Dandara de Oliveira de Souza, representante discente da 26 
graduação; Josué Silva dos Santos, representante discente da pós-graduação. Não-votantes: 27 
Ivan Fiorelli dos Santos, secretário-geral substituto; Aline Regina Bella, chefe da Divisão de 28 
Conselhos em exercício; Luciana Pereira, docente CECS; Renata Coelho, chefe da Divisão 29 
Acadêmica da ProGrad, Rovilson Mafalda, docente CECS; Saulo Marx de Paiva, discente de 30 
graduação e Thiago Morais Ceratti Ribeiro, representante suplente dos discentes de 31 
graduação. Apoio administrativo: Aline Santiago Barboza, Daniely Dias Campos e Thiene 32 
Pelosi Cassiavillani, assistentes em administração da Secretaria-Geral. Havendo quórum 33 
legal, o magnífico reitor, professor Klaus Capelle, inicia a sessão às 14h10. Informes da 34 
Reitoria: 1) como parte dos esforços para desburocratizar a UFABC, a partir desta reunião, as 35 
atas deixarão de ter o alto nível de detalhamento e passarão a ser resumidas. O áudios das 36 
sessões passarão a ser disponibilizados pela Secretaria-Geral e, futuramente, disponibilizadas 37 
no site da UFABC; 2) as atividades do Restaurante Universitário (RU) retornaram, mas o 38 
vínculo com a antiga empresa responsável pelas refeições foi rompido, de acordo com 39 
manifestações da comunidade, e realizou-se nova licitação, tendo como vencedora a empresa 40 
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que ofereceu o melhor preço; 3) a palavra é passada ao chefe de gabinete, Marcos Rúbia, que 41 
apresenta o Relatório Anual de Atividades da Comissão Permanente de Convênios (CPCo), 42 
conforme Comunicação Interna n° 002/2014 da Pró-Reitoria de Administração; 4) agradece a 43 
atuação dos conselheiros discentes que participam, pela última vez, de uma sessão do 44 
ConsEPE, como representantes. Informes dos Conselheiros: 1) o representante dos técnicos 45 
administrativos, Rail, solicita a passagem do item 1 do Expediente para a Ordem do Dia. 46 
Proposta secundada e aprovada por unanimidade; 2) o representante discente de graduação, 47 
Rafael,  agradece a oportunidade de participar do Conselho e parabeniza os novos 48 
representantes. Sugere que os itens constantes do Expediente assim permaneçam, devido à 49 
mudança de gestão dos conselheiros de sua categoria. Sugestão não acatada pela Mesa. 50 
Solicita esclarecimentos sobre o porquê de o Calendário Acadêmico de 2014 incorporar os 51 
feriados municipais das cidades de São Bernardo do Campo e Santo André para os dois 52 
câmpus e o Calendário Administrativo não o fazer, argumentando que tal ação privilegia 53 
docentes e discentes aos funcionários administrativos. O secretário-geral em substituição, 54 
Ivan Fiorelli expôs a impossibilidade de duplicação dos feriados no Calendário 55 
Administrativo por este ser subordinado a uma portaria do Ministério do Planejamento que 56 
regulamenta os feriados para os trabalhadores da Administração Pública e determina que os 57 
feriados municipais sejam observados, apenas, nas respectivas localidades. O discente Rafael, 58 
ainda, indaga acerca do andamento dos processos administrativos instaurados contra a 59 
professora Adelaide Faljoni-Alário e outros docentes. Professor Klaus informa que o relatório 60 
esboçado pela Comissão que apurou o processo está em posse da Procuradoria Federal que o 61 
está analisando, junto à Reitoria, para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Sugere, ainda, 62 
a retomada da proposta de criação da Biblioteca do Diretório Central de Estudantes (DCE) da 63 
UFABC. Por fim, propõe que seja votada a questão do acesso às informações privilegiadas 64 
acerca da UFABC e dos membros da comunidade acadêmica por parte dos conselheiros. 65 
Professor Klaus responde que os últimos dois informes de Rafael são novos para a atual 66 
gestão e solicita ao discente, que encaminhe suas solicitações por e-mail, de modo que elas 67 
sejam analisadas com o devido grau de detalhamento; 3) professor Wesley reforça o convite à 68 
comunidade para participação em seminários que analisarão mudanças no projeto pedagógico 69 
da UFABC. Informa que os trabalhos terão início no próximo dia 20. Desculpa-se pela 70 
divulgação tardia do evento, esclarecendo ter havido dificuldade em determinar, com 71 
antecedência, os nomes dos representantes dos eixos que atuarão nos seminários. Informa que 72 
o processo de reconhecimento do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia 73 
(BC&T) de São Bernardo do Campo, está em sua última fase, a de recepção dos avaliadores. 74 
Finaliza, informando sobre o edital de seleção externa divulgado pelo Instituto de Ciência e 75 
Tecnologia da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) de São José dos Campos, que 76 
possibilita aos egressos do BC&T pleitearem vagas nos cursos de formação específica 77 
daquela instituição; 4) professor Daniel Pansarelli informa sobre o início dos preparativos 78 
para o evento “UFABC para Todos” previsto para ocorrer nos dias 28 e 29 de maio em ambos 79 
os câmpus. Acrescenta que a Pró-Reitoria de Extensão está, também, participando do 80 
planejamento da 1ª Semana de Ciência e Tecnologia e espera, nos próximos dias, ter 81 
informações mais concretas para divulgar à comunidade. Por fim, apela aos conselheiros para 82 
que utilizem a sessão de informes, apenas para esse fim, sem levantar questões de debate 83 
nesse momento, de modo a não desvirtuar seu propósito; 5) a representante dos técnicos 84 
administrativos, Maria Isabel, manifesta discordância do apelo feito por professor Daniel. 85 
Solicita que a discussão acerca da troca do sistema de gestão da Universidade não caia em 86 
esquecimento com a mudança da gestão e de alguns conselheiros dos Conselhos Superiores. 87 
Ainda, solicita auxílio dos conselheiros na indicação de colaboradores de todos os setores 88 
para auxiliar no acolhimento dos novos alunos; 6) professor Dalpian saúda a nova gestão e 89 
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coloca-se à disposição para discussão e esclarecimentos acerca de assuntos relacionados à 90 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Comunica que foram concedidas 10 novas bolsas da 91 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) para os programas 92 
de Pós-Graduação da UFABC, salientando o mérito do professor Carlos Kamienski, antigo 93 
gestor da referida Pró-Reitoria; 7) o representante discente de graduação, Leandro, informa 94 
sobre a realização de uma Assembleia de estudantes, naquela data, às 17h30, acerca do 95 
aumento do valor cobrado pelo RU. Acrescenta que o RU da UFABC é um dos mais caros do 96 
país e não se observa melhoria na qualidade em relação à empresa anterior. Acrescenta que o 97 
principal objetivo da Assembleia é rediscutir o modelo de gestão do restaurante. Professor 98 
Klaus mostra-se favorável à discussão, afirmando que o valor do RU também é uma 99 
preocupação da gestão da UFABC. Ordem do Dia: Ata da I sessão ordinária de 2014, 100 
realizada no dia 4 de fevereiro de 2014. Sem comentários, o documento é aprovado com 2 101 
abstenções. Proposta de Recomendação para instituição de Grupo de Estudo para verificar a 102 
viabilidade de criação da Escola de Idiomas da UFABC. Professor Marcos Avila aponta, em 103 
seu relato, parecer favorável à aprovação do documento em sua integralidade. Dentre alguns 104 
comentários, fica acordado que as indicações serão realizadas via email, à Assessoria de 105 
Relações Internacionais (ARI), na forma de titular e suplente, e na próxima sessão ordinária 106 
deste Conselho, haverá a votação dessas indicações. Sem propostas de alterações, o 107 
documento é aprovado por unanimidade. Proposta de plano de curso de pós-graduação stricto 108 
sensu em Engenharia e Gestão da Inovação em nível de mestrado e doutorado. Professor 109 
Klaus Frey relata histórico da proposta e sugere à área demandante que ratifique a quantidade 110 
de vagas, de modo a não ter divergências. Finaliza com parecer favorável à aprovação. 111 
Sugestão acatada pela área demandante, sendo esclarecido que constará “15 vagas para 112 
mestrado e 8 vagas para doutorado”. Sem mais propostas de alterações, o documento é 113 
aprovado por unanimidade. Homologação do Ato Decisório ConsEPE nº 89, de 6 de janeiro 114 
de 2014, que retifica o Calendário Acadêmico de graduação 2014, aprovado ad referendum. 115 
Conselheiro Rail relata que devido à suspensão do expediente nos dias 02 e 03 de janeiro de 116 
2014, foi necessária alteração do Calendário Acadêmico, sem prejuízo a qualquer atividade na 117 
UFABC, e finaliza com parecer favorável à aprovação. Sem comentários, o documento é 118 
aprovado por unanimidade. Expediente: Minuta de Resolução que regulamenta a carga 119 
didática dos docentes ocupantes de cargos de direção (CDs) e funções gratificadas (FGs) da 120 
UFABC. Professor Klaus Capelle relata sobre a proposta de uma tabela para redução de carga 121 
didática, que já vem sendo adotada na UFABC, desvinculando-a da tabela de progressão 122 
funcional, que permanece a mesma. Dentre comentários, são apresentadas as seguintes 123 
sugestões: a) apresentação de um parecer jurídico sobre a legalidade da atribuição de FGs aos 124 
docentes; b) mapeamento de competências dos docentes que recebem FGs e CDs; c) redução 125 
de carga didática estar atrelada à função e não à gratificação; d) possibilidade de divisão da 126 
quantidade de créditos de uma disciplina entre dois professores; e) retirada dos incisos IV e V 127 
do Art. 2º; f) retirada da citação que altera a resolução ConsEPE nº100. As propostas serão 128 
analisadas pela área demandante e o assunto retornará na Ordem do dia da próxima sessão 129 
ordinária. Nesse momento, professor Klaus passa a presidência ao professor Dácio. Minuta de 130 
Resolução que regulamenta a admissão nos Bacharelados Interdisciplinares da UFABC, por 131 
transferência externa para preenchimento de vagas ociosas e revoga e substitui a Resolução 132 
ConsEPE nº 156.  Renata Coelho apresenta a minuta de resolução informando que a 133 
Resolução ConsEPE nº 156 teve validade somente para o edital de 2013, e que a proposta está 134 
mais abrangente podendo ser utilizada por vários anos. Questionou-se o prazo de 5 anos e a 135 
questão de o aluno somente ter 30% de aproveitamento. Sugeriu-se a colocação dos pesos dos 136 
eixos e a inclusão dos cursos pós-Bis. Sem mais comentários, o assunto retornará na Ordem 137 
do dia da próxima reunião ordinária. Como nenhum dos participantes desejasse fazer uso da 138 
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palavra, o reitor agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às 17h10. Do que para 139 
constar, nós, Aline Regina Bella, chefe da Divisão de Conselhos em exercício, Aline Santiago 140 
Barboza, Daniely Dias Campos e Thiene Pelosi Cassiavillani, assistentes em administração da 141 
Secretaria-Geral, em conjunto com o secretário-geral em exercício, Ivan Fiorelli dos Santos, 142 
lavramos e assinamos a presente Ata aprovada pelo presidente, professor Klaus Capelle e 143 
pelos demais presentes à sessão. 144 
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