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Aos 5 dias do mês de dezembro do ano de 2017, no horário das 14h, na sala dos Conselhos, 1º 1 

andar, Bloco A, Torre I da Universidade Federal do ABC (UFABC), localizada na Av. dos 2 

Estados, 5001, Santa Terezinha, Santo André, realiza-se a XI sessão ordinária do Conselho de 3 

Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) da UFABC de 2017, previamente convocada e presidida 4 

pelo magnífico reitor, Klaus Capelle, com a presença dos seguintes conselheiros: Dácio Roberto 5 

Matheus, vice-reitor; Adalberto Mantovani Martiniano de Azevedo, pró-reitor adjunto de 6 

extensão e cultura; Allan Moreira Xavier, coordenador do Bacharelado em Ciência e Tecnologia 7 

(BC&T); Andréia Silva, representante suplente dos técnicos administrativos; Carolina Moutinho 8 

Duque de Pinho, representante dos coordenadores de graduação; Cássia Gonçalves de Souza, 9 

representante dos técnicos administrativos; Gilberto Marcos Antonio Rodrigues, representante 10 

docente do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Iara Franco 11 

Schiavi, representante dos discentes de pós-graduação; Jair Donadelli Júnior, representante 12 

docente do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Leonardo José Steil, pró-13 

reitor adjunto de graduação; Marcela Sorelli Carneiro Ramos, pró-reitora de pesquisa; Marcelo 14 

Bussotti Reyes, vice-diretor do CMCC; Marco Antonio Bueno Filho, representante docente do 15 

Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Marcos Vinicius Pó, coordenador do 16 

Bacharelado em Ciências e Humanidades (BC&H); Maria Gabriela Silva Martins Cunha 17 

Marinho, vice-diretora do CECS; Maria Luiza Levi Pahim, representante suplente docente 18 

CECS; Patrícia Dantoni, representante docente do CCNH; Paula Ayako Tiba, pró-reitora de 19 

graduação; Peter Maurice Erna Claessens, representante docente do CMCC; Pieter Willem 20 

Westera, representante docente do CCNH; Rodilei Silva Morais, representante discente de 21 

graduação; Rodrigo Fresneda, representante docente do CMCC e Ronei Miotto, diretor do 22 

CCNH. Ausências justificadas: Denise Consonni, representante docente do CECS; Silas Araújo 23 

Leite de Oliveira, representante dos técnicos administrativos e Wagner Alves Carvalho, pró-24 

reitor adjunto de pós-graduação. Ausentes: Fábio Willy Parno, representante discente de 25 

graduação; Isis Sousa Oliveira Pereira, representante dos discentes de pós-graduação; Larissa 26 

Mayumi Yokoi, representante discente de graduação; Paulo Henrique de Mello Sant'Ana, 27 

representante dos coordenadores de pós-graduação e Rafael Cândido de Lima Junior, 28 

representante discente de graduação. Não votantes: Elizabeth Teodorov, representante suplente 29 

docente do CMCC; Lucieni Gomes da Silva Martinelli, chefe da Divisão Acadêmica do CMCC; 30 

Maísa Helena Altarúgio, docente do CCNH; Renata Simões, vice-coordenadora da Comissão de 31 

Ética em Uso de Animais (CEUA) e Soraya Cordeiro, secretária-geral. Apoio administrativo: 32 

Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão de Conselhos. Havendo o quórum legal o 33 

presidente, professor Klaus Capelle, inicia a reunião às 14h13 com os informes da Reitoria: 1) 34 

professor Klaus parabeniza os novos diretores eleitos dos três Centros: professor Ronei Miotto, 35 

diretor reeleito do CCNH, professor Marcelo Reyes, diretor eleito do CMCC e professor Harki 36 

Tanaka, diretor eleito do CECS. Parabeniza, ainda, professora Maria Gabriela, eleita vice-37 

diretora do CECS e que hoje representa o Centro nessa reunião; 2) comunica um evento de 38 



 

 

 

âmbito nacional do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), 39 

com a colaboração com a Agência de Inovação da UFABC (InovaUFABC), que será realizado 40 

no dia 8 de dezembro, sexta-feira, na UFABC e cuja pauta será a Lei 11.196, de 21 de novembro 41 

de 2005, conhecida como “Lei do Bem”, que visava criar melhores condições para realização de 42 

Pesquisa e Inovação no setor produtivo e na interface com o setor acadêmico. Acrescenta que o 43 

MCTIC busca avaliar tal política pública para estabelecer se há necessidade de ajustes; e 3) passa 44 

a palavra à Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad), para que professor Leonardo Steil informe 45 

acerca da obtenção da nota máxima, pela UFABC, no Índice Geral de Cursos (IGC) do 46 

Ministério da Educação (MEC), publicado no dia 27 de novembro. No âmbito da Graduação, 47 

professor Leonardo, explica que a UFABC posicionou-se como mais bem colocada entre todas 48 

as universidades federais. Agradece todos os servidores da UFABC, docentes e técnico-49 

administrativos e, em especial, toda a equipe da ProGrad. Professor Klaus parabeniza a ProGrad 50 

e toda a comunidade da UFABC. Informes dos Conselheiros: 1) a representante dos técnicos 51 

administrativos, Andréia Silva, informa sobre a paralisação dos servidores técnico-52 

administrativos da UFABC nesta data, de modo a protestar contra a Reforma da Previdência, que 53 

será votada em breve pelo Congresso. Ressalta que a paralisação foi aprovada em assembleia 54 

pelos técnicos administrativos. Em um segundo informe, afirma que servidores técnico-55 

administrativos de diversas universidades encontram-se em greve contra as mudanças que o 56 

Governo tenta realizar na Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, além de 57 

medidas como as Medidas Provisórias (MP) 805, 807 e 808 que alteram as carreiras, inclusive 58 

aumentando a alíquota de contribuição dos servidores para a Previdência Social. Professor Klaus 59 

informa que recebeu a notícia de que as Centrais Sindicais Nacionais teriam cancelado a greve e 60 

questiona se isso realmente ocorreu, ao que lhe é esclarecido que a Central Sindical à qual o 61 

Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais do ABC (SinTUFABC) é filiado, bem 62 

como outras, mantiveram sua posição e que o SinTUFABC não passou por cima da categoria, 63 

que teve maioria votante pela paralisação; 2) professora Marcela Sorelli informa que a Pró-64 

Reitoria de Pesquisa (ProPes) realizou, na semana passada, a terceira edição do Prêmio de 65 

Excelência Acadêmica da UFABC, momento em que nove pesquisadores, de todas as áreas do 66 

conhecimento, foram premiados. Os ganhadores receberam um montante em dinheiro que foi 67 

fornecido por empresas. Acrescenta que toda a organização foi patrocinada pela Elsevier, pela 68 

Springer Nature e pela Dotlib. Parabeniza os ganhadores e todos os participantes. Professor 69 

Klaus parabeniza os premiados, bem como a ProPes pela realização do evento com patrocínio 70 

externo; 3) professora Paula Tiba apresenta uma moção em defesa do Programa Institucional de 71 

Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). Passa a palavra à professora Maísa Altarúgio que 72 

explica que, especialmente no último ano, o Programa tem sofrido bastante interferência da 73 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e que há grande 74 

sensação de insegurança. Não havendo manifestações, o documento é colocado em votação e 75 

aprovado por unanimidade; e 4) a representante dos técnicos administrativos, Cássia, afirma que, 76 

pela manhã, os servidores da categoria estiveram presentes em um ato em São Bernardo do 77 

Campo e que, no período da tarde, ocorrerá um grande ato contra a Reforma da Previdência na 78 

Avenida Paulista, às 16h, do qual os técnicos administrativos também participarão. Ordem do 79 

Dia: Ata da X sessão ordinária de 2017, realizada no dia 7 de novembro de 2017. Não havendo 80 

manifestações, o documento é encaminhado para votação e aprovado com 3 abstenções. 81 

Expediente. Proposta de alteração da Resolução ConsEP nº 41 que instituiu a Comissão de Ética 82 

em Uso de Animais. Professora Renata Simões relata o item, explicando as atribuições da 83 

Comissão de Ética em Uso de Animais (CEUA), dentre as quais pontua o resguardo ao bem-84 

estar dos animais em sua integridade, dignidade e vulnerabilidade, assim como o zelo pelo 85 

desenvolvimento da pesquisa e do ensino segundo elevado padrão ético e acadêmico. Em 86 



 

 

 

seguida, apresenta a Lei nº 11.794, de 8 de outubro de 2008, que estabelece procedimentos para 87 

o uso científico de animais, cria o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal 88 

(CONCEA) e coloca como condição indispensável para o credenciamento das instituições com 89 

atividades de ensino ou pesquisa com animais a constituição prévia de Comissões de Ética no 90 

Uso de Animais, que devem estar registradas no Cadastro de Instituições de Uso Científico de 91 

Animais (CIUCA), no qual a CEUA da UFABC já se encontra desde 2014. Entretanto, explica 92 

que, em outubro deste ano, recebeu-se um informe acerca da criação de um novo Sistema 93 

CIUCA, no qual a Instituição deveria se cadastrar novamente no prazo de 120 dias, a contar da 94 

data de 9 de outubro de 2017. Desse modo, em 30 de outubro, o assunto foi apresentado à 95 

CEUA, quando foi realizada a revisão de suas normativas, objetivando adequá-las à Legislação 96 

Federal vigente, e a proposta de alteração da Resolução ConsEP n° 41 foi encaminhada para 97 

apreciação deste Conselho. Solicita, então, que o assunto seja promovido para deliberação na 98 

Ordem do Dia, tendo em vista que o prazo para cadastramento encerra-se antes da próxima 99 

reunião ordinária deste Conselho. O presidente propõe que o item seja discutido no Expediente e, 100 

havendo consenso, seja promovido à Ordem do Dia. Em discussão, conselheiros manifestam-se 101 

favoravelmente à promoção do item à Ordem do Dia, parabenizando o trabalho da Comissão. 102 

São apontados alguns trechos do documento que estão em duplicidade, ao que a demandante 103 

explica já os ter identificado e apresenta os ajustes. Então, são realizadas as sugestões que 104 

seguem: (i) que a indicação dos membros seja realizada apenas pelo representante legal da 105 

Instituição, neste caso, pelo reitor. Acatado; (ii) nos parágrafos 3° e 4° do Art. 4°, estender a 106 

abrangência aos consultores ad hoc. Acatado; (iii) indicar, no Art. 2°, que alguns dos membros 107 

não pertencem a setores da sociedade civil. Acatado; (iv) haver contrapartida institucional para 108 

os coordenadores, tal como a conversão de carga didática. Inicialmente, a sugestão é acatada. 109 

Porém, após discussões, aponta-se que a conversão de carga didática é prevista em uma 110 

resolução específica e que tratar desse assunto em outro documento poderia gerar um 111 

desencontro de informações. Ainda, expõe-se que tal previsão poder causar dúvidas em casos em 112 

que o coordenador ou coordenadora não for docente da UFABC. Desse modo, a sugestão não é 113 

acatada; (v) que seu coordenador seja escolhido pelos membros da Comissão. A área 114 

demandante explica que a escolha já é realizada pelos membros da Comissão, que enviam a 115 

indicação ao reitor para nomeação; (vi) no parágrafo 2° do Art. 4º, prever como primeira 116 

instância recursal a CEUA, e posteriormente, ainda havendo o motivo do recurso, o CONCEA; 117 

(vii) na composição da Comissão, acrescentar “com registro no Conselho Regional da categoria” 118 

para os membros médicos veterinários e biólogos. A área demandante expõe que, para os 119 

membros médicos veterinários e biólogos, já é necessário incluir no sistema, no momento do 120 

cadastro, o número do registro no respectivo conselho da classe. Após discussão, a proposta é 121 

acatada; (viii) no Art. 2°, alterar o parágrafo 4°, recomendando que não se renovem todos os 122 

membros da Comissão, mantendo-se pelo menos um quarto do colegiado e (ix) manter as 123 

eleições, prevendo a indicação para quando não houver candidaturas. É esclarecido que o 124 

processo de eleição era previsto, entretanto, em nenhuma ocasião houve candidatos suficientes 125 

para o preenchimento de todas as cadeiras disponíveis, de forma que, ao final do processo, o 126 

apoio administrativo necessitava entrar em contato com os Centros e com as áreas buscando 127 

indicação de possíveis candidatos. Por esse motivo, consideram preferível que as pessoas que 128 

desejarem participar justifiquem por escrito. São realizados questionamentos quanto à 129 

dificuldade de atrair membros externos, ao que a demandante esclarece que tem adotado o 130 

procedimento de buscar, preferencialmente, veterinários e biólogos dentro da Instituição, de 131 

modo a garantir quórum para as reuniões. Acrescenta que o representante da sociedade protetora 132 

dos animais pode ser substituído por membros ad hoc no caso de não haver respostas positivas 133 

aos convites, como sempre ocorreu. Ainda, questiona-se se, durante a elaboração do documento 134 



 

 

 

proposto, foram consideradas as experiências anteriores da Comissão. Professora Renata explica 135 

que o funcionamento da forma como está proposto no documento foi testado e, aproveitando a 136 

necessidade de novo cadastro, buscou-se deixar o trabalho da Comissão mais fluído. Findas as 137 

discussões no Expediente, o assunto é promovido para Ordem do Dia, sem manifestações 138 

contrárias. Então, aponta-se a necessidade em se prever um método justo e transparente para 139 

escolha dos membros no caso de haver concorrência, propondo-se que haja eleição para as 140 

categorias em que houver mais de uma manifestação de interesse. Proposta acatada pela área 141 

demandante. Desse modo, acorda-se pela inclusão de um novo parágrafo no Art. 2º, abaixo do 142 

parágrafo 2°, com a seguinte redação: “Caso haja mais de uma manifestação de interessados das 143 

categorias descritas nos incisos III e V, a escolha se dará por meio de eleição simplificada entre 144 

seus pares”. Em seguida, são apresentadas as seguintes propostas de redação, a saber: a) no 145 

parágrafo 2° do Art. 4°: “Das decisões proferidas pela CEUA-UFABC cabe pedido de 146 

reconsideração para a própria Comissão e recurso, sem efeito suspensivo, ao CONCEA”. 147 

Acatado; b) no caput do Art. 2°, supressão das palavras “da sociedade civil”. Acatado e c) nos 148 

incisos III e V do Art. 2º, acrescentar “da UFABC”. Acatado. Findas as discussões e prestados os 149 

esclarecimentos, o documento, com as modificações acatadas, inclusive durante aquelas 150 

realizadas durante o Expediente, é aprovado por unanimidade. Proposta de alteração da 151 

Resolução ConsEPE nº 126 que criou a Comissão de Ética Ambiental. Professora Elizabeth 152 

Teodorov, representando a área demandante, solicita a retirada do documento da pauta, o que é 153 

acatado pela Mesa. Retificações nos Projetos Pedagógicos dos cursos de Bacharelado em 154 

Ciências da Computação, Neurociência e Matemática. A secretária-geral, Soraya, esclarece que 155 

na sessão anterior deste Conselho o assunto foi apresentado na seção de informes dos 156 

conselheiros, porém como erratas. Quando os documentos foram enviados para a Divisão de 157 

Conselhos, verificou-se que não se tratavam somente de erratas, mas também de retificações e, 158 

por esse motivo o assunto está na pauta desta reunião. Passa a palavra ao diretor do CMCC, 159 

professor Marcelo, que informa que essas alterações foram detectadas no momento de inserir os 160 

Projetos Pedagógicos (PP) no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) 161 

e elas são necessárias para a melhor interpretação dos PP. Passa a palavra para a servidora 162 

Lucieni, que apresenta as alterações de cada PP. Informa que nos PP do Bacharelado em 163 

Neurociência de 2010 e 2015, o que motivou as alterações foi a retirada de dez créditos das horas 164 

complementares do BC&T, além de inclusões e correções nas siglas de disciplinas. Em 165 

discussão, é questionada a necessidade de correção das siglas de disciplinas no projeto de 2010, 166 

uma vez que elas não existiam, ao que é esclarecido que não há problemas em acrescentar. Há a 167 

sugestão para retirada da menção à quantidade de créditos, para se evitar inconsistência em 168 

relação à quantidade de horas. Acatado para ambos os projetos. Professor Klaus sugere a 169 

promoção dos itens à Ordem do Dia, que, sem manifestações contrárias, é acatada. Não havendo 170 

manifestações na Ordem do Dia, as retificações do PP do Bacharelado em Neurociência 2010 171 

são colocadas em votação e aprovadas por unanimidade. Então, as retificações do PP do 172 

Bacharelado em Neurociência 2015 são colocadas em votação e aprovadas por unanimidade. A 173 

palavra retorna à Lucieni que apresenta as alterações do PP em Matemática 2017, informando 174 

haver correções em nomes de disciplinas, bibliografias  e siglas de disciplinas. Professor Klaus 175 

sugere a promoção dos itens à Ordem do Dia, que, sem manifestações contrárias, é acatada. Não 176 

havendo discussões adicionais, as retificações do PP do Bacharelado em Matemática 2017 são 177 

colocadas em votação e aprovadas por unanimidade. A Lucieni apresenta, ainda, as alterações 178 

dos PP do Bacharelado em Ciências da Computação (BCC) de 2010, 2015 e 2017. No PP do 179 

BCC 2010, há correção do número total de horas e a exclusão do Art. 4º do Anexo B. Em 180 

discussão, há proposta para retirada da menção à quantidade de créditos. Acatado pela área 181 

demandante. A Mesa sugere a promoção dos itens à Ordem do Dia, que, sem manifestações 182 



 

 

 

contrárias, é acatada. Não havendo manifestações adicionais, as retificações do PP do BCC 2010 183 

são colocadas em votação e aprovadas por unanimidade. No PP do BCC 2015, apresenta 184 

diversas alterações, sendo as principais: inclusão da Lei que altera a Lei de criação da UFABC, 185 

correção do número do total de horas, correção dos endereços da UFABC, correção da citação à 186 

Resolução ConsEPE nº 166, exclusão de parágrafo duplicado, correção de tabelas, correção de 187 

nomenclatura de “disciplinas optativas” para “disciplinas não obrigatórias”, inclusão de nota de 188 

rodapé, correção de siglas de disciplinas, entre outras. Em discussão, há proposta de alteração da 189 

tabela apresentada na linha 7, de modo que se altere a ordem da linha do total de horas das 190 

atividades complementares. Acatado. Sugere-se a retirada da menção à quantidade total de 191 

créditos, apresentada na linha 9. Acatado. A Mesa sugere a promoção dos itens à Ordem do Dia, 192 

que, sem manifestações contrárias, é acatada. Sem manifestações, as retificações do PP do BCC 193 

2015 são colocadas em votação e aprovadas por unanimidade. Por fim, apresentam-se as 194 

retificações do PP do BCC 2017, sendo as principais alterações: a correção da carga horária, 195 

correção do endereço da UFABC, inclusão de fundamentação legal, correção de siglas de 196 

disciplinas, correção da informação sobre estágio, correção da numeração das tabelas, entre 197 

outras. Em discussão, há sugestão para que a tabela apresentada na linha 5 seja alterada, 198 

utilizando-se a tabela original e acrescentando-se uma linha com a carga horária total do curso. 199 

Acatado. A Mesa sugere a promoção dos itens à Ordem do Dia, que, sem manifestações 200 

contrárias, é acatada. As retificações do PP do BCC 2017, posto não haver manifestações 201 

adicionais, são colocadas em votação e aprovadas por unanimidade. Como nenhum dos 202 

participantes deseja fazer uso da palavra, o presidente agradece a presença de todos e encerra a 203 

sessão às 16h17. Do que para constar, eu, Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão de 204 

Conselhos, em conjunto com a secretária-geral, Soraya Cordeiro, lavro e assino a presente Ata 205 

aprovada pelo Conselho. 206 

 

 

 

 

 

 

Fabiane de Oliveira Alves     Soraya Cordeiro  

Chefe da Divisão de Conselhos    Secretária-Geral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


