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Aos 5 dias do mês de maio do ano de 2015, 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, realiza-se a IV sessão ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e 3 
Extensão (ConsEPE) da UFABC de 2015, previamente convocada e presidida pelo magnífico 4 
reitor, Klaus Capelle com a presença dos seguintes conselheiros:  Andréia Silva, representante 5 
dos técnicos administrativos; Andrés Arturo Gómez Quinto, representante dos discentes de pós-6 
graduação; Annibal Hetem Júnior, diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências 7 
Sociais Aplicadas (CECS); Antonio Álvaro Ranha Neves, representante docente do Centro de 8 
Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Arilson da Silva Favaretto, coordenador do 9 
Bacharelado em Ciências e Humanidades (BC&H); Daniel Pansarelli, pró-reitor de extensão; 10 
Debora Medeiros, representante suplente docente do Centro de Matemática, Computação e 11 
Cognição (CMCC); Denise Consonni, representante docente do CECS; Edson Pinheiro 12 
Pimentel, diretor do CMCC; Gilson Lameira de Lima, representante suplente docente do 13 
CECS; Gloria Maria Merola de Oliveira, representante dos técnicos administrativos; Gustavo 14 
Martini Dalpian, pró-reitor de pós-graduação (até 14h59); Gustavo Rodrigues Lemos, 15 
representante discente de graduação; Henrique Ferreira dos Santos, representante suplente 16 
discente de graduação; Igor Leite Freire, pró-reitor adjunto de pesquisa; Jair Donadelli Júnior, 17 
representante docente do CMCC (até 15h12); José Fernando Queiruga Rey, pró-reitor de 18 
graduação; Luciana Zaterka, representante docente do CCNH; Marina Bepo Garcia, 19 
representante discente de graduação; Monael Pinheiro Ribeiro, representante suplente docente 20 
do CMCC (a partir das 15h12); Paula Ayako Tiba, representante docente do CMCC; Paulo 21 
Luiz dos Reis, representante dos técnicos administrativos; Pieter Willem Westera, representante 22 
suplente docente do CCNH; Silvana Maria Zioni, representante suplente dos coordenadores de 23 
curso de graduação e Wesley Góis, coordenador do Bacharelado em Ciência e Tecnologia 24 
(BC&T). Ausências justificadas: Cristina Fróes de Borja Reis, representante docente do 25 
CECS; Dácio Roberto Matheus, vice-reitor e Ronei Miotto, diretor do CCNH. Ausentes: 26 
Eduardo Leite Borba, representante dos coordenadores da pós-graduação e Fabio Augusto 27 
Barcelos Teixeira, representante discente de graduação. Não-votantes: Fábio Willy Parno, 28 
representante suplente dos discentes de graduação; Gabriela Spanghero Lotta; docente do 29 
CECS; Indira Sarima Vargas Yepes, representante suplente dos discentes de pós-graduação; 30 
José Blanes Sala, docente do CECS e Soraya Cordeiro, secretária-geral. Apoio administrativo: 31 
Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão de Conselhos; Daniely Dias Campos, Natália 32 
Paranhos Caoduro e Thiene Pelosi Cassiavillani, assistentes em administração da Secretaria-33 
Geral. Havendo quórum legal, o presidente, professor Klaus, inicia a sessão às 14h15 com os 34 
Informes da Reitoria: 1) informa que o professor Dácio Roberto Matheus, vice-reitor, 35 
encontra-se em férias. No ensejo, convida a professora Denise Consonni para compor a Mesa; 36 
2) comunica que foi disponibilizada à comunidade, nesta semana, a Cartilha de 37 
Desburocratização. Salienta que o documento indica diretrizes a serem seguidas e foi adotado, 38 
propositalmente, um estilo informal de redação, visando a denotar não se tratarem de regras 39 
fixadas, embora haja excepcionalidades. Ressalta que o documento foi encaminhado para todos 40 
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via e-mail, evitando sua impressão em prol do meio ambiente.  Acrescenta que a Cartilha foi 41 
elaborada pela Reitoria e os trabalhos, inicialmente, coordenados com excelência pela servidora 42 
Ana Lúcia Crivelari (em memória); 3) por fim, comunica que no próximo dia 15, sexta-feira, 43 
acontecerá o Simpósio de Reitores das Novas Universidades Federais Brasileiras, iniciativa 44 
tomada pela UFABC na Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de 45 
Ensino Superior (ANDIFES). Pontua que há dez novas universidades criadas nos últimos dez 46 
anos, entre as quais a UFABC é a mais antiga. Ressalta que há diversas questões inerentes a 47 
essas novas universidades e espera-se que sejam firmadas parcerias. Finaliza, comunicando que 48 
o evento será aberto ao público e uma ótima oportunidade para aqueles que desejarem entender 49 
o panorama das novas universidades do Brasil. Informes dos Conselheiros: 1) professor 50 
Wesley informa que, por solicitação do presidente da Câmara de Graduação do Instituto de 51 
Ciência e Tecnologia (ICT) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP – São José dos 52 
Campos), foi divulgado na página do BC&T, o Edital de Seleção Externa para os seus cursos 53 
de formação específica. Solicita que seja disponibilizado também na página da Pró-Reitoria de 54 
Graduação (ProGrad), para que haja mais visibilidade a todos os alunos; 2) professor Dalpian 55 
esclarece aos novos conselheiros pontos sobre o Programa de Assistência ao Docente, 56 
instituído pela Resolução ConsEPE n°164, de 2013. Informa que o Programa permite aos 57 
estudantes da pós-graduação lecionar uma fração das aulas sem a participação dos docentes, 58 
tornando-se um modo de apoio aos docentes, e, para esses discentes, uma oportunidade de 59 
aprendizado e obtenção de experiência na carreira acadêmica. Comunica que, para o próximo 60 
quadrimestre, inscreveram-se 157 alunos; 3) professor Daniel Pansarelli informa que, no último 61 
mês, a Pró-Reitoria de Extensão (ProEx) iniciou atividades regulares no Parque Escola Sabina, 62 
por meio do projeto Click Ciência: Imagens e Mensagens. Afirma que esse fato abre portas 63 
para diversas outras atividades que poderão ser realizadas naquele espaço, e, ainda, que os 64 
interessados em realizar propostas para este fim poderão contatar a ProEx. Finaliza informando 65 
que os projetos serão divulgados a toda a comunidade acadêmica. Professor Klaus, 66 
complementa, elogiando o Parque e salientando sua importância na atuação da UFABC com a 67 
comunidade, assim como seu potencial ainda pouco explorado. Ordem do Dia: Ata da III 68 
sessão ordinária de 2015, realizada no dia 14 de abril de 2015. Sem comentários, o documento 69 
é votado e aprovado com 3 abstenções. Revisão do Projeto Pedagógico do curso de 70 
Bacharelado em Relações Internacionais. Professora Paula Tiba inicia sua relatoria explicando 71 
que foi a relatora do documento também na Comissão de Graduação (CG). Parabeniza o curso 72 
de Relações Internacionais, o BC&H e os cursos pós-BC&H em geral pelo cuidado na 73 
realização das revisões dos projetos pedagógicos em conjunto, de modo a validar a 74 
interdisciplinaridade dos cursos e a otimizar a oferta de disciplinas e alocação de docentes. 75 
Entende que o tamanho do BC&T dificulta essa sincronia, mas recomenda que ela também seja 76 
adotada naquele âmbito. Menciona alteração em algumas regras de avaliação do Ministério da 77 
Educação (MEC), motivo pelo qual o documento é diferente do avaliado para a CG. Além 78 
disso, menciona que há alguns outros pontos ainda não mencionados em sua relatoria, neste 79 
Conselho.  Prossegue, então, às sugestões de alteração da redação do documento: 1) página 8 – 80 
onde se lê “Essa proposta visa, em curto prazo, a implementação de um curso de graduação 81 
[...]”, leia-se “Essa proposta visa, em curto prazo, a revisão de um curso de graduação [...]”; b) 82 
página 13 – o documento discorre sobre a sede da UFABC em geral, mas considera importante 83 
o desenvolvimento de uma redação referente à sede do curso especificamente, que está situado 84 
no câmpus São Bernardo do Campo; 2) página 27 – correção do código “CS2105” para a 85 
disciplina Relações Internacionais e Globalização, uma vez que foi alterado; 3) página 30 – o 86 
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curso propõe-se a ofertar 16 disciplinas de opção limitada e considera outras 16 disciplinas dos 87 
cursos pós-BC&H também como de opção limitada. Porém, é mencionado que “o curso 88 
oferece, a cada ano, 8 das 16 disciplinas, de modo que a cada dois anos todas as disciplinas de 89 
opção limitada são ofertadas”. Considera importante que seja explicado que essas 8 disciplinas 90 
são as ofertadas pelo BRI e as outras 16, de responsabilidade dos outros cursos, também 91 
poderão ser ofertadas a cada ano, podendo o aluno, também, optar por matricular-se nelas; 4) 92 
página 37 – é mencionada a Resolução ConsEP nº 71, de 2010, que regulamenta a Monitoria 93 
Acadêmica. Tal Resolução, porém, foi revogada pela ConsEPE nº 135, em 2012; 5) página 38 – 94 
o horário de funcionamento da Biblioteca da UFABC está incorreto e é mais extenso que o 95 
disposto no documento. Ainda, considera importante a menção da possibilidade de empréstimo 96 
de materiais via malote, o que, quando da avaliação do Bacharelado em Neurociência, pelo 97 
MEC, causou ótima impressão. Especificamente sobre as disciplinas do curso, elenca outras 98 
propostas de alteração: a) página 25 – a disciplina “Origem da Vida e da Diversidade dos Seres 99 
Vivos” teve seu nome alterado para “Evolução e Diversificação da Vida na Terra”, ainda, não 100 
trata de educação ambiental, que é o tema mencionado no documento. Sugere a troca pela 101 
disciplina “Transformação nos Seres Vivos e Ambiente”, que também teve sua nomenclatura 102 
alterada para “Biodiversidade: Interações entre organismos e ambiente”; b) página 26 – é 103 
exigência do MEC que todos os cursos possuam disciplinas que tratam das relações étnico-104 
raciais, ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena e educação em direitos humanos, e 105 
desse modo, sugere que os diversos cursos que passam pela revisão de seus projetos 106 
pedagógicos possuam um texto padrão, uma vez que as disciplinas mencionadas são as mesmas 107 
para todos eles. Acrescenta que, no catálogo de disciplinas 2014, disponível na página da 108 
ProGrad, não conseguiu encontrar as disciplinas “Estudos Étnico-raciais” e “Ética e Justiça” e a 109 
disciplina “Trajetória Internacional do Continente Africano”, naquele catálogo, consta como 110 
“Trajetória Internacional do Continente Africano e do Oriente Médio” – a representante dos 111 
técnicos administrativos, Andréia, esclarece que a disciplina “Estudos Étnico-raciais” é do 112 
catálogo de 2015 do BC&H, razão pela qual a professora não a encontrou no catálogo 2014. 113 
Professora Paula finaliza sua apresentação parabenizando, novamente o BRI e os cursos pós-114 
BC&H em geral. Em discussão, são apresentadas as seguintes sugestões: (i) supressão do 115 
trecho que trata das disciplinas obrigatórias a todos os cursos, que tratam de questões 116 
ambientais, étnico-raciais e LIBRAS, colocando-as em anexo, pois poderão ser alteradas 117 
futuramente; (ii) alteração no nome da disciplina “Origem da Vida e da Diversidade dos Seres 118 
Vivos para “Evolução e Diversificação da Vida na Terra”, também, na página 33 e em outros 119 
possíveis trechos; (iii) na página 14 – alteração da redação do trecho “Esta área tem grande 120 
potencial de dialogar fortemente com o estudo de gestão do território que está sendo montado 121 
em nível de graduação e pós-graduação”, uma vez que o curso já é ofertado na UFABC, 122 
inclusive em nível de doutorado; (iv) adequação do texto para mais visibilidade e importância 123 
da Extensão no curso, uma vez que ele é responsável por muitas atividades extensionistas e isso 124 
não se traduz no documento; (v) necessidade de regulamentar-se a transição entre os projetos, 125 
ao que professor José Fernando sugere que seja emitida uma Portaria da ProGrad que 126 
regulamente a transição entre as matrizes, como foi feito com o BC&H.  Ainda, solicitou-se 127 
esclarecimentos acerca do aproveitamento das disciplinas de outros cursos que são de opção 128 
limitada para o BRI para aqueles alunos da grade de 2012. Professor José Blanes, vice-129 
coordenador do curso, esclarece que esses casos deverão ser avaliados individualmente para 130 
que se possa averiguar se as disciplinas poderão ser aproveitadas.  Questiona-se, também, as 131 
medidas que serão tomadas para a diminuição da utilização dos auditórios de São Bernardo do 132 
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Campo como salas de aula, uma vez que isso limita a realização de eventos institucionais e 133 
atividades esporádicas nesses espaços. Quanto a isso, menciona-se a necessidade dos grandes 134 
espaços por dificuldades na alocação didática de docentes, fazendo-se necessário o 135 
estabelecimento de turmas grandes, que não são comportadas pelas salas de aula regulares. Tal 136 
problema complexo que envolve, pelo menos, três variáveis: carga didática, planejamento de 137 
estrutura física e demanda de alunos pela disciplina. A solução, portanto, torna-se mais 138 
intrincada. Professor Blanes agradece pelas contribuições e acata todas as propostas e 139 
sugestões, informando que serão incorporadas ao documento final. Professor Klaus manifesta-140 
se acerca das questões levantadas sobre uso do anfiteatro e auditórios, assunto recorrente em 141 
discussões na UFABC. Afirma que esses são espaços para eventos institucionais e eventos de 142 
extensão. Porém, tal uso deve ser considerado de maneira emergencial, de modo a não 143 
prejudicar os alunos, podendo ser utilizados como salas de aula. Agradece à ProEx por ceder o 144 
espaço. O fato de esse assunto voltar à tona a cada quadrimestre demonstra que o problema é 145 
estrutural, que não se resolve com medidas pontuais da ProGrad. Apela aos coordenadores para 146 
que a utilização desses espaços seja, de fato, apenas feita em casos emergenciais.  Não havendo 147 
mais manifestações, encaminha-se o documento para votação. Aprovado por unanimidade. 148 
Revisão do Projeto Pedagógico do Bacharelado em Políticas Públicas. Professor José Fernando 149 
lê a Comunicação Interna nº 027/2015/ProGrad, enviada à Divisão de Conselhos e aos 150 
conselheiros, a qual narra o histórico das discussões acerca do item na CG. No ensejo, lê o 151 
relato, elaborado pelo professor Ramón García Fernandez à CG. Professora Gabriela Lotta, 152 
coordenadora do curso, complementa que a aprovação, em 2013, das novas Diretrizes 153 
Curriculares Nacionais (DCN) no campo de Políticas Públicas, bem como a nova versão do 154 
Projeto Pedagógico do BC&H, foram os norteadores da revisão deste documento. Exemplifica 155 
algumas das alterações, como o aumento da carga horária do curso, cujas horas adicionadas, no 156 
novo documento, passam a fazer parte do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). No ensejo, 157 
informa que as sugestões de alteração encaminhadas na CG já foram incorporadas ao texto e 158 
que, após essas alterações, se verificou que havia uma discordância em relação ao número de 159 
créditos nas disciplinas aprovadas pelo BC&H, sendo que os alunos podem escolher uma 160 
dentre as três obrigatórias. Pontua, contudo, que a disciplina “Bases Conceituais de Energia”, 161 
possui um crédito a menos que as outras, o que, caso tenha sido escolhida pelo discente, 162 
acarretaria na impossibilidade de integralização de créditos para a colação de grau, por não 163 
atingir a carga horária mínima. Desse modo, sugere que no texto conste que o aluno que 164 
escolher essa disciplina, tenha suas horas de atividades complementares aumentadas de 240 165 
para 260. Em discussão, foram sugeridas as seguintes alterações: a) alteração das denominações 166 
das disciplinas do BC&T do texto, pois constam os nomes antigos; b) supressão, no item que 167 
trata das Atividades Complementares, dos trechos extraídos da Resolução que regulamenta as 168 
atividades e menção do número da Resolução e/ou o mesmo texto utilizado nos Projetos 169 
Pedagógicos do BC&T e BC&H; c) seguir o mesmo modelo de regulamentação para as 170 
convalidações e transições entre os projetos, adotado nos demais projetos já revisados; d) na 171 
página 13, item que dispõe sobre as Disciplinas Obrigatórias, citar separadamente as disciplinas 172 
do Bacharelado em Políticas Públicas e as do BC&H, facilitando, assim, o entendimento; e) 173 
alteração da expressão “Projeto Dirigido” para “Prática em Ciências e Humanidades”, 174 
conforme o Projeto Pedagógico do BC&H; f) alteração das siglas de algumas disciplinas nas 175 
páginas 16 e 19; g) inserção, no texto, da possibilidade de empréstimo de livros via malote e 176 
alteração dos horários de atendimento da Biblioteca. A área demandante acata todas as 177 
sugestões. Professor Daniel Pansarelli solicita que os coordenadores e os membros da 178 
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comunidade acadêmica de outros cursos incorporem, de fato, as atividades e Extensão em seus 179 
projetos, nos termos da Política Nacional de Educação (PNE), que obriga a Universidade, no 180 
prazo de 10 anos, a contar de 2014, a realizar 10% da formação dos estudantes por meio de 181 
atividades de Extensão. Informa que a ProGrad já está trabalhando com um Grupo de Trabalho 182 
(GT) para rever a Resolução que normatiza as atividades complementares, que servirá para a 183 
incorporação dentre outras, das atividades de Extensão. Comunica, ainda, que a ProEx foi 184 
cobrada pela Corregedoria Geral da União (CGU), quanto ao que tem feito para atingir a meta 185 
do PNE e que tais medidas que vem sendo tomadas vão ao encontro de atingir-se as metas 186 
mencionadas. Professora Gabriela comenta que nas DCN consta que os estágios obrigatórios 187 
podem ser realizados de maneira não tradicional, como, por exemplo, em Programas de 188 
Imersão, que são programas, vinculados às Prefeituras, em que o aluno passa algum tempo no 189 
local fazendo estudo em campo. Informa que estão sendo discutidas as normatizações para o 190 
Estágio Obrigatório ou para o Programa de Imersão Obrigatório. No caso, o Programa de 191 
Imersão está vinculado à Extensão, uma vez que o aluno deve apresentar seu projeto de 192 
Extensão, ir a campo e ainda realizar sua pesquisa, unindo, assim, as três áreas. Esse programa 193 
é uma forma de a UFABC contribuir diretamente com Políticas Públicas da sociedade, além da 194 
formação de um aluno mais adequado com a realidade. Professor Klaus apoia esse método e 195 
menciona que participou de um evento “Universidade do Futuro”, realizado no Instituto de 196 
Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, em que uma das teses que defendeu foi que 197 
devemos passar da metáfora do tripé Ensino, Pesquisa e Extensão, para a metáfora do 198 
emaranhado entre as três áreas, e o programa citado é um bom exemplo dessa tese. Findas as 199 
discussões, o documento é encaminhado para votação e aprovado por unanimidade. Como 200 
nenhum dos participantes deseja fazer uso da palavra, o presidente agradece a presença de 201 
todos e encerra a sessão às 15h36. Do que para constar, nós, Fabiane de Oliveira Alves, chefe 202 
da Divisão de Conselhos; Daniely Dias Campos, Natália Paranhos Caoduro e Thiene Pelosi 203 
Cassiavillani, assistentes em administração da Secretaria-Geral, em conjunto com a secretária-204 
geral, Soraya Cordeiro, lavramos e assinamos a presente Ata aprovada pelo presidente, 205 
professor Klaus Capelle, e pelos demais presentes à sessão. 206 
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