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Aos 8 dias do mês de agosto 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), sita à Av. dos Estados, 2 
5001, Santa Terezinha, Santo André, realiza-se a VII sessão ordinária do Conselho de Ensino, 3 
Pesquisa e Extensão (ConsEPE) da UFABC de 2017, previamente convocada e presidida pelo 4 
magnífico reitor, Klaus Capelle, com a presença dos seguintes conselheiros: Dácio Roberto 5 
Matheus, vice-reitor; Alexandre Hiroaki Kihara, pró-reitor de pós-graduação; Annibal Hetem 6 
Júnior, diretor do Centro de Engenharia e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Carolina 7 
Moutinho Duque de Pinho, representante dos coordenadores de graduação; Cássia Gonçalves de 8 
Souza, representante dos técnicos administrativos; Cristina Fróes de Borja Reis, representante 9 
docente CECS; Daniel Pansarelli, pró-reitor de extensão e cultura; Denise Consonni, 10 
representante docente do CECS; Edson Pinheiro Pimentel, diretor do Centro de Matemática, 11 
Computação e Cognição (CMCC); Elizabeth Teodorov, representante suplente docente do 12 
CMCC; Emerson Bellini Lefcadito de Souza, representante dos técnicos administrativos; Fábio 13 
Willy Parno, representante discente de graduação; Gabriel Valim Alcoba Ruiz, representante 14 
suplente dos técnicos administrativos; Gilberto Marcos Antonio Rodrigues, representante 15 
docente do CECS; Jair Donadelli Júnior, representante docente do CMCC; Juliete Vitorino dos 16 
Santos, representante suplente discente de pós-graduação; Marcela Sorelli Carneiro Ramos, pró-17 
reitora de pesquisa; Marco Antonio Bueno Filho, representante docente do Centro de Ciências 18 
Naturais e Humanas (CCNH); Patrícia Dantoni, representante docente do CCNH; Paula Ayako 19 
Tiba, pró-reitora de graduação; Paulo Henrique de Mello Sant'Ana, representante dos 20 
coordenadores de pós-graduação; Pedro Galli Mercadante, coordenador do Bacharelado em 21 
Ciência e Tecnologia (BC&T); Pieter Willem Westera, representante docente do CCNH; Rafael 22 
Cândido de Lima Junior, representante discente de graduação; Rodrigo Fresneda, representante 23 
docente do CMCC e Ronei Miotto, diretor do CCNH. Ausências justificadas: Não há. 24 
Ausentes: Isis Sousa Oliveira Pereira, representante discente pós-graduação; Larissa Mayumi 25 
Yokoi, representante discente de graduação; Ramon Vicente Garcia Fernandez, coordenador do 26 
Bacharelado em Ciências e Humanidades (BC&H) e Rodilei Silva Morais, representante 27 
discente de graduação. Não votantes: Andréia Silva, representante suplente dos técnicos 28 
administrativos; Henrique Ferreira dos Santos, representante suplente discente de graduação; 29 
Kleber Ferreira, representante dos técnicos administrativos no Conselho Universitário 30 
(ConsUni); Leonardo José Steil, pró-reitor adjunto de graduação; Marcelo Zanotello, membro do 31 
Grupo de Trabalho responsável pela elaboração do Projeto Pedagógico Institucional (GT-PPI); 32 
Patrícia Belfiore Fávero, docente do CECS; Patrícia Morilha Muritiba, docente do CECS; Ronny 33 
Maciel de Mattos, representante dos técnicos administrativos no ConsUni; Silas Araújo Leite de 34 
Oliveira, técnico administrativo da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (ProEC); Soraya 35 
Aparecida Cordeiro, secretária-geral e Tatiana Berringer de Assumpção, docente do CECS. 36 
Apoio administrativo: Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão de Conselhos; Thiene Pelosi 37 
Cassiavillani, secretária executiva, Daniely Dias Campos e Natália Paranhos Caoduro, 38 
assistentes em administração da Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, o presidente, após 39 
cumprimentar os presentes, inicia a sessão às 14h16, com os informes da Reitoria: 1) informa 40 
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que a aluna do curso Bacharelado em Relações Internacionais (BRI) da UFABC, Camila Negrão, 41 
foi uma das sessenta pessoas vencedoras do concurso “Many Languages, One World”, dentre os 42 
mais de seis mil participantes, oriundos de cento e setenta países, sendo premiada com uma 43 
viagem à Boston e Nova York. Acrescenta que todos os ganhadores foram convidados a 44 
discursar na Assembleia Geral das Nações Unidas em sua sede, durante o Fórum Global da 45 
Juventude, que ocorreu de 15 a 26 de julho. Parabeniza a aluna e os cursos dos quais ela faz 46 
parte: BRI e Espanhol, esse oferecido pela Assessoria de Relações Internacionais; 2) informa 47 
que, no contexto dos esforços pela desburocratização da UFABC, a Reitoria recebeu uma ótima 48 
informação da Corregedoria-Geral da União (CGU) acerca do tempo médio de atendimento às 49 
demandas recebidas pela Ouvidoria. Ressalta que esse tempo médio é muito pouco determinado 50 
pelas ações da própria Ouvidoria, mas depende das respostas das áreas demandadas. Acrescenta 51 
que o tempo médio de atendimento de todas as instituições de ensino superior no Brasil é de 24 52 
dias, das universidades federais é de 19,4 dias e da UFABC é de 12,8 dias, quase metade do 53 
tempo, em relação a todo o Ensino Superior no Brasil. Por fim, afirma que os números refletem 54 
os esforços de todas as áreas da UFABC em atender bem o público e considera gratificante 55 
perceber a UFABC muito acima da média, também nesse quesito; 3) passa a palavra à professora 56 
Paula Tiba, que apresenta a Recomendação nº 09 do ConsUni, de 19 de julho de 2017, que 57 
recomenda ao ConsEPE que estabeleça, nos Editais de Ingresso, quais devem ser os documentos 58 
necessários aos solicitantes de refúgio para ingresso nos cursos de graduação da UFABC, nos 59 
termos da Resolução ConsUni nº 182, de 19 de julho de 2017. Acrescenta que, no momento das 60 
discussões acerca do Edital de Ingresso, o ConsEPE deverá considerar tal recomendação; 4) 61 
professor Klaus relata que a UFABC foi convidada a participar do VII Fórum de Gestores das 62 
Instituições de Educação em Engenharia, tendo sido representada pela professora Denise 63 
Consonni, a quem passa a palavra. Ela agradece a oportunidade de representar a UFABC no 64 
evento e informa ter havido duas reuniões, em 11 de abril e 12 de julho de 2017. Nestes 65 
encontros, estiveram presentes representantes do Conselho Nacional de Educação (CNE), da 66 
Secretaria de Educação Superior (SESu), da Confederação Nacional das Indústrias (CNI) e da 67 
Associação Brasileira de Educação em Engenharia (ABENGE), bem como representantes da 68 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),  do Instituto Nacional 69 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e do CONFEA (Conselho Federal 70 
de Engenharia e Agronomia). Explica que o tema foi “Inovação na Educação em Engenharia: 71 
Novas Diretrizes para os Cursos de Engenharia”. Relata que, na primeira reunião, foi solicitado 72 
aos reitores das grandes universidades e escolas que oferecem cursos de Engenharia que 73 
fornecessem sua visão para o futuro da formação de engenheiros, bem como os fatores limitantes 74 
para que inovações possam ser  implementadas nesses cursos. Então, na segunda reunião, foram 75 
realizadas propostas para as novas diretrizes. Acrescenta que foi estipulado  um prazo de seis 76 
meses, a partir de agosto, para que o  novo ordenamento curricular para os cursos de Engenharia 77 
seja publicado. Informa que os números atuais demandam mudanças, uma vez que há cerca de 78 
um milhão de estudantes de Engenharia no país e as taxas de evasão correspondem a cerca de 79 
49,5% (quarenta e nove e meio por cento). Ainda, a ociosidade de vagas é de cerca de 46% 80 
(quarenta e seis por cento). Desse modo, buscou-se verificar as causas para essa ineficiência e 81 
chegou-se à conclusão de que os currículos atuais encontram-se  ultrapassados. Além disso,  uma 82 
vez que a indústria no país busca a  inovação, é necessário que o modelo de ensino da 83 
Engenharia seja também inovador. Ressalta ter havido, também, muita discussão com relação ao 84 
papel do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) na regulamentação da 85 
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profissão, incluindo, os problemas de nomenclatura de cursos. Acrescenta haver inclusive uma 86 
proposta de nomenclatura única da profissão, de modo que o aluno que se forme, receba 87 
simplesmente o título de Engenheiro e suas atribuições profissionais sejam verificadas por meio 88 
de análise do histórico escolar. Por fim, afirma que, pelo teor das discussões, foi possível 89 
perceber que a UFABC atende essa busca por inovação em seus cursos de Engenharia, algo 90 
almejado por todas as outras instituições. Desse modo, tendo em vista as tendências para as 91 
novas diretrizes desses cursos, ressalta a importância de que a UFABC mantenha-se  fiel à 92 
proposta de seu Projeto Pedagógico Institucional. Informes dos Conselheiros: 1) o 93 
representante discente de graduação, Fábio, afirma que, devido à pauta dessa reunião, procurou 94 
informações na página da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ProPG) da UFABC e constatou 95 
grande dificuldade em encontrá-las. Acrescenta que a Comissão de Pós-Graduação (CPG) sequer 96 
possui suas normas publicadas no site. Desse modo, não há como verificar se os projetos 97 
pedagógicos condizem com as normas gerais da pós-graduação. Ressalta que, quando os projetos 98 
em pauta nesta reunião do ConsEPE ainda estavam na pauta da CPG, solicitou os anexos à 99 
Ouvidoria, uma vez que não estavam disponíveis no site. Acredita ser necessária uma 100 
recomendação para que a ProPG melhore seu site. Passa a palavra a seu suplente e aluno da pós-101 
graduação, Henrique, que pontua que as informações da graduação são muito mais acessíveis do 102 
que as da pós-graduação. Acrescenta que o método de matrícula nas disciplinas é confuso e 103 
solicita que os procedimentos sejam melhorados e que o acesso à informação seja repensado. 104 
Sugere que haja um ementário de todas as disciplinas da pós-graduação no site, acreditando que, 105 
assim, os processos da pós-graduação melhorariam como um todo. Professor Kihara afirma que 106 
tanto o Regimento da Pós-Graduação, quanto as normas de cada programa estão disponíveis no 107 
site da ProPG. Ainda, ressalta não ter recebido qualquer demanda da Ouvidoria. Ademais, afirma 108 
que qualquer conselheiro pode solicitar documentos à ProPG por escrito, pelo Fale Conosco ou 109 
por qualquer outro mecanismo. Com relação à matrícula, salienta que, à época em que a 110 
matrícula por e-mail foi instituída, havia um grande consenso entre orientadores e alunos de que 111 
o processo poderia ser simplificado. Acredita que, quando o sistema for implementado, o 112 
processo pode se tornar ainda mais simples, mas a opção atual de procedimento de matrícula foi 113 
tomada em grande consenso. Por fim, coloca-se à disposição, afirmando que a intenção da 114 
ProPG é realizar os processos com transparência. Em outro informe, Fábio relembra o caso de 115 
tentativa de suicídio que ocorreu na semana passada na Universidade, e afirma que se deve falar 116 
abertamente sobre o assunto, uma vez que nunca se falou sobre a saúde mental da comunidade 117 
na UFABC. Lê trecho de um informe que realizou na VIII sessão ordinária do ConsEPE de 118 
2016: “o representante discente de graduação, Fábio, divulga dois projetos do Diretório Central 119 
de Estudantes da UFABC (DCE-UFABC): o ‘Precisamos falar sobre a UFABC’, uma página no 120 
Facebook, em que os membros da comunidade, de maneira anônima, podem relatar problemas 121 
que enfrentam e enfrentaram em relação à Universidade; [...]” . Prossegue, afirmando que o 122 
projeto existe há mais de um ano e, ainda assim, a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e 123 
Políticas Afirmativas (ProAP) não conhecia sua existência. Acrescenta que realizou aquele 124 
informe com a intenção de que as áreas da Universidade lessem a ata da reunião. Porém, a 125 
ProAP só teve conhecimento da existência do projeto durante a Semana de Integração 126 
Universitária deste ano. Afirma que, no ano passado, o Laboratório de Aplicações 127 
Neurocientíficas (Ponto LAN) organizou o “Setembro Amarelo” para tratar desse assunto e não 128 
houve qualquer notícia na página da UFABC ou na da ProAP. Clama para que a UFABC seja 129 
inovadora também nesse aspecto e tome atitudes efetivas acerca da saúde mental de sua 130 
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comunidade. Professor Klaus reconhece a importância do informe e afirma que a Reitoria não se 131 
manifestou publicamente em relação aos casos ocorridos na semana anterior por recomendação 132 
dos especialistas em prevenção de suicídio, que recomendam a não divulgação dos casos, uma 133 
vez que há uma correlação muito grande entre os casos de suicídio e os próximos casos de 134 
suicídio. Dessa forma, a recomendação é não divulgar detalhes dos casos e nem mesmo realizar 135 
campanhas de prevenção logo após suas ocorrências. Ainda, ressalta que, apesar de parecer uma 136 
atitude tecnocrata e insensível, é a que deve ser tomada para não incentivar novos casos. 137 
Menciona que nem mesmo a imprensa divulgou os casos, uma vez que faz parte do Código de 138 
Ética dos jornalistas não fazê-lo. Porém, não tratar dos casos de forma pública, não significa 139 
inação. Relembra que a Divisão de Direitos Humanos da ProAP foi criada antes desses casos e o 140 
tratar desse tema está entre suas responsabilidades. Professor Dácio complementa, afirmando 141 
entender a comoção que casos como esses causam. Porém a discussão deve ser qualificada e, 142 
desse modo, deve ser levada à Comissão de Políticas Afirmativas (CPAf), de modo que seja 143 
criado um Grupo de Trabalho com pessoas qualificadas para tratarem do tema; 2) professor 144 
Ronei Miotto, em cumprimento à Resolução ConsEPE nº 130, de 10 de abril de 2012, que delega 145 
competência à Comissão Permanente de Convênios e Overhead (CPCO) e aos Conselhos de 146 
Centro para aprovar, quanto ao mérito, a celebração de convênios, apresenta ao Conselho uma 147 
tabela, contendo as horas dedicadas a convênios e atividades esporádicas dos docentes do CCNH 148 
no ano de 2017; 3) professora Carolina Moutinho informa, na qualidade de coordenadora do 149 
curso de Bacharelado em Planejamento Territorial, que recebeu o Ministério da Educação 150 
(MEC) na semana passada para a primeira visita. Agradece a Reitoria, a Pró-Reitoria de 151 
Graduação (ProGrad) e a Direção do CECS pelo comprometimento, bem como o de todos os 152 
servidores envolvidos. Ressalta que a visita foi muito positiva. Informa que o curso é único no 153 
Brasil e os avaliadores pareceram bastante impressionados com a proposta, com a qualidade e 154 
diversidade de formação do corpo docente, com os Bacharelados Interdisciplinares (BI) e com a 155 
qualidade do corpo discente. Acrescenta que a reunião entre avaliadores e discentes do curso, em 156 
que se discutiram o mercado de trabalho, as expectativa acerca do futuro e a situação atual do 157 
país, foi de altíssima qualidade. Complementa, afirmando que, em uma universidade tradicional, 158 
talvez o nível de cobrança dos discentes não seja tão grande quanto na UFABC. Afirma haver 159 
muitos desafios nesse sentido. Agradece pela solidariedade de todos que ajudaram a realizar o 160 
trabalho, independentemente do cargo que ocupam. Professora Paula Tiba complementa, 161 
agradecendo todos os docentes do curso e, em especial à Coordenação. Comenta que a 162 
professora Carolina trabalhou arduamente durante o processo de avaliação, mas também durante 163 
todo o período de sua gestão. Ainda, menciona o trabalho das professoras Silvana Maria Zioni, 164 
Mariana Mencio e Sandra Irene Momm. Por fim, professora Carolina corrobora a fala do reitor 165 
acerca das orientações para que não se fale publicamente sobre casos de suicídio, mas considera 166 
que a UFABC precisa oferecer mais aos alunos, uma vez que prepara discentes muito diferentes; 167 
4) o representante dos técnicos administrativos, Emerson, faz coro à fala do conselheiro Fábio, 168 
afirmando que a saúde mental é um problema do século XXI e que todas as instituições de 169 
ensino precisam se preparar para isso. Em outro tópico, apresenta o histórico do GT Pós-170 
Graduação, conquistado pelos técnicos administrativos em mesa de negociação com a Reitoria, 171 
com o objetivo de estabelecer uma política institucional de fomento e expansão das vagas nos 172 
programas de pós-graduação da UFABC para os servidores técnico-administrativos. Informa que 173 
o GT finalizará seus trabalhos até dia 27 de agosto. Informa ainda, ter havido, em reuniões 174 
anteriores, o compromisso do professor Kihara em dialogar com o GT e com proponentes de 175 
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programas para estabelecimento do melhor fluxo para as propostas, em relação a essa demanda; 176 
5) professora Denise solicita inversão de ordem da pauta, de modo que o item 6 da Ordem do 177 
Dia, “Parecer ConsEPE acerca do Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da UFABC a ser 178 
encaminhado ao ConsUni como subsídio à deliberação por este último.” passe a ser o segundo, 179 
logo após a ata. Justifica, informando que os membros do GT-PPI não poderão comparecer a 180 
uma possível continuação na próxima semana. Não havendo manifestações contrárias, a Mesa 181 
acata a solicitação e 6) professor Pansarelli informa, considerando o que foi mencionado acerca 182 
da saúde mental da comunidade, que o Comitê de Extensão e Cultura (CEC), em sua IV sessão 183 
ordinária, realizada em 3 de agosto de 2017, autorizou-o a aprovar ad hoc a abertura de dois 184 
cursos de Extensão: a) a reedição do curso “Perspectivas filosóficas sobre a questão da finitude”, 185 
lecionado pela professora Luciana Zaterka e b) o curso, com título ainda provisório, de 186 
“Angústia sob as abordagens filosófica e psicanalítica”, a ser ministrado pela professora Suze 187 
Piza. Acrescenta haver contribuições na geração de uma pauta formativa cultural e 188 
academicamente, mas que debate os assuntos conjunturais que nos afligem. Professor Klaus 189 
parabeniza os idealizadores dos cursos pelas iniciativas muito necessárias. Ordem do Dia: Ata 190 
da VI sessão ordinária de 2017, realizada no dia 11 de julho de 2017. Não havendo 191 
manifestações, o documento é encaminhado para votação e aprovado com 3 abstenções. Parecer 192 
ConsEPE acerca do Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da UFABC a ser encaminhado ao 193 
ConsUni como subsídio à deliberação por este último. Professor Klaus explica porque o formato 194 
de Parecer foi utilizado: o PPI deverá ser aprovado pelo ConsUni, porém, ele contém diversos 195 
elementos que são de responsabilidade do ConsEPE. Assim, para não haver documentos diversos 196 
aprovados por cada Conselho, o ConsEPE encaminhará seu parecer, com recomendações ao 197 
ConsUni. Passa a palavra para a relatora, professora Patrícia Dantoni, que lê seu relato na 198 
íntegra, acrescentando duas novas sugestões, que não foram encaminhadas ao ConsEPE, ambas 199 
para a página 19 do documento: a) onde se lê: “o desenvolvimento promovido pelas disciplinas 200 
dos Bacharelados Interdisciplinares”, leia-se “o desenvolvimento promovido pelas disciplinas 201 
dos Cursos Interdisciplinares de Ingresso” e b) onde se lê: “Após o ingresso nos Bacharelados ou 202 
Licenciaturas Interdisciplinares, que outorgam o grau de nível superior”, leia-se: “Após o 203 
ingresso nos Cursos Interdisciplinares de Ingresso, que outorgam o grau de nível superior”. 204 
Professor Klaus explica que serão encaminhados para votação, primeiramente, cada um dos 205 
destaques da relatora e todas as recomendações aprovadas pelo ConsEPE comporão o Parecer 206 
que será apresentado ao ConsUni. Levanta-se Questão de Ordem, questionando se as sugestões 207 
encaminhadas por e-mail já foram acatadas ou também entrarão em votação, ao que professora 208 
Denise esclarece que todas as propostas já foram analisadas pelo Grupo de Trabalho e inseridas 209 
no texto. Em seguida, prossegue-se aos encaminhamentos: I) retirar da página 9 o trecho “Tendo 210 
em vista que o ensino superior brasileiro abriga bacharelados e licenciaturas, a possível extensão 211 
do modelo para Licenciaturas Interdisciplinares pode propiciar novas perspectivas para a 212 
formação de professores” e transferi-lo, como o último item dos “Fundamentos Estruturais”, que 213 
constam nas páginas 12 e 13. Acatado pela área demandante. Em discussão, propõe-se que o 214 
trecho seja suprimido. Proposta não secundada; II) páginas 12 e 13 onde se lê: “Ingresso na 215 
graduação que ocorre necessária e exclusivamente em Bacharelados Interdisciplinares de 216 
Ingresso ou Licenciaturas Interdisciplinares, com opção de escolha posterior do curso de 217 
formação específica;” leia-se “Ingresso na graduação que ocorre necessária e exclusivamente em 218 
Bacharelados Interdisciplinares ou em Cursos Interdisciplinares de Ingresso, com opção de 219 
escolha posterior do curso de formação específica” e inserção do trecho “Tendo em vista que o 220 
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ensino superior brasileiro abriga bacharelados e licenciaturas, a possível extensão do modelo 221 
para Licenciaturas Interdisciplinares pode propiciar novas perspectivas para a formação de 222 
professores.”, conforme proposta “I”. Não acatado pela área demandante. Após discussões e 223 
diversas propostas há consenso entre a relatora e área demandante quanto às seguintes alterações: 224 
a) na página 12, alteração do primeiro item dos Fundamentos Estruturais para: “Ingresso na 225 
graduação que ocorre necessária e exclusivamente em Bacharelados Interdisciplinares, com 226 
opção de escolha posterior do curso de formação específica”; b) na página 13, inserção de um 227 
novo item nos Fundamentos Estruturais, com a seguinte redação: “Tendo em vista que o ensino 228 
superior brasileiro abriga bacharelados e licenciaturas, a possível extensão do modelo para 229 
Licenciaturas Interdisciplinares pode propiciar novas perspectivas para a formação de 230 
professores”. Retoma-se, então a discussão dos destaques da relatora. III) na página 15, onde se 231 
lê: [...] “exigindo do aluno capacidade de pensar tecnicamente e propor, a partir disso, soluções 232 
complexas, avaliando crítica e politicamente o impacto e o significado social das novas 233 
tecnologias”, leia-se: “exigindo do aluno capacidade de pensar tecnicamente e propor, a partir 234 
disso, soluções complexas, avaliando crítica e politicamente os problemas que encontrará em sua 235 
vida profissional”. Não acatada pela área demandante. Em discussão, há uma nova sugestão de 236 
redação: “exigindo do aluno capacidade de pensar tecnicamente e propor, a partir disso, soluções 237 
complexas, avaliando crítica e politicamente o impacto e o significado social das novas 238 
tecnologias e outros problemas que encontrará em sua vida profissional”. Proposta acatada pela 239 
área demandante e pela relatora; IV) ao longo de todo o texto, sugere-se a substituição do termo 240 
“Bacharelados Interdisciplinares” por “cursos interdisciplinares de ingresso”. Não acatado pela 241 
área demandante. Em discussão, a relatora altera sua proposta para manutenção dos termos 242 
“Bacharelados Interdisciplinares” e “Cursos de Interdisciplinares de Ingresso”, solicitando a 243 
retirada do termo “Licenciaturas Interdisciplinares”. Não acatada pela área demandante. Nesse 244 
momento, esclarece-se que, após nova proposta da relatora, as únicas menções às “Licenciaturas 245 
Interdisciplinares” ocorrem nas páginas 19, 36 e 37. Após discussões acerca desse destaque, são 246 
realizadas as seguintes propostas de alteração: a) na página 16, no trecho “Os cursos 247 
interdisciplinares de ingresso formam uma base generalista de nível superior, e são 248 
caracterizados como uma graduação por si só”, alteração do termo “cursos interdisciplinares de 249 
ingresso” para “Cursos Interdisciplinares de Ingresso” e inserção de um trecho entre parênteses 250 
esclarecendo quais são os cursos. Em votação, a proposta é aprovada por 19 votos favoráveis e 6 251 
contrários; b) ainda na página 16, após a aprovação da proposta a), sugerem-se as seguintes 252 
redações: (i) “Os Cursos Interdisciplinares de Ingresso (Bacharelados Interdisciplinares ou 253 
possíveis Licenciaturas Interdisciplinares) formam uma base generalista de nível superior, e são 254 
caracterizados como uma graduação por si só” e (ii) “Os Cursos Interdisciplinares de Ingresso 255 
(Bacharelados Interdisciplinares ou Licenciaturas Interdisciplinares) formam uma base 256 
generalista de nível superior e são caracterizados como uma graduação por si só”. Em votação, a 257 
proposta “ii” é aprovada com 21 votos favoráveis, 4 contrários e 1 abstenção. Professora Denise 258 
esclarece que após a aprovação dessas alterações, as propostas da relatora para as páginas 19, 36 259 
e 37 serão acatadas; V) na página 18, onde se lê: “Disciplinas que não são classificadas como 260 
obrigatórias ou de opção limitada de um determinado curso, são consideradas livres para o 261 
mesmo”, leia-se: “Disciplinas consideradas livres são aquelas que não são classificadas como 262 
obrigatórias ou de opção limitada de um determinado curso”. Acatado pela área demandante; VI) 263 
na página 20, sugere-se que os marcadores em formato de símbolos sejam substituídos por 264 
números. Professora Denise esclarece que foram utilizados símbolos a fim de se evitar uma 265 
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hierarquização dos tópicos, bem como a utilização do termo “subeixo”, de modo a se deixar 266 
evidente que não há uma relação de prioridade entre os tópicos. Após esclarecimento, a relatora 267 
retira sua proposta; VII) na página 26, alteração da redação, de modo que onde se lê: “[...] ao 268 
mínimo o conteúdo didático estabelecido pelas diretrizes e conselhos nacionais de cursos [...]”, 269 
leia-se: “[...] ao mínimo o conteúdo didático estabelecido pelas diretrizes de cursos e conselhos 270 
profissionais [...]”. Acatado pela área demandante. Professora Denise solicita a correção da 271 
redação, de modo que onde se lê: “Tanto os Bacharelados Interdisciplinares quanto os cursos de 272 
formação específica mantêm ao mínimo o conteúdo didático estabelecido pelas diretrizes e 273 
conselhos [...]”, leia-se: “Tanto os Bacharelados Interdisciplinares quanto os cursos de formação 274 
específica atendem, sem excesso, a carga horária mínima exigida pelas diretrizes de cursos e 275 
conselhos profissionais, seguindo-se a filosofia de que o ensino superior deve ser essencialmente 276 
formativo e promover o desenvolvimento de habilidades e pensamento crítico”. A relatora 277 
concorda com a alteração solicitada e não há manifestações contrárias do Conselho, 278 
incorporando-se, então, ao texto; VIII) na página 35, alteração da redação, de modo que onde se 279 
lê: “Promover e valorizar a elaboração de material didático inovador próprio, consistente com o 280 
regime quadrimestral e com as novas metodologias de ensino, para atender as disciplinas e 281 
cursos da Universidade, bem como ser utilizado para divulgação científica em geral”, leia-se: 282 
“Promover e valorizar a elaboração de material didático inovador próprio, consistente com o 283 
regime quadrimestral e com as novas metodologias de ensino, para atender as disciplinas e 284 
cursos da Universidade”, acrescentando-se, então, um novo item com a seguinte redação: 285 
“Promover e valorizar a elaboração de material para divulgação científica em geral”. Acatado 286 
pela área demandante; IX) na página 38, onde se lê: “[...] respeitando-se o convívio harmonioso 287 
entre as pessoas envolvidas nas atividades e em seus entornos”, leia-se: “[...] respeitando-se o 288 
convívio harmonioso entre as pessoas envolvidas nas atividades e em seus entornos, por meio de 289 
regras acordadas entre todas as partes”. Não acatado pela área demandante. Encaminha-se a 290 
proposta da relatoria para votação. Com apenas 2 votos favoráveis, a proposta não é aprovada. 291 
Encaminha-se a proposta de redação original para votação. Aprovada com 21 votos favoráveis e 292 
2 abstenções; X) na página 45, alteração da redação, de modo que onde se lê: “Isso implica na 293 
contratação de docentes com doutorado, com vocação para pesquisa e com atividades recentes na 294 
produção de conhecimento”, leia-se: “Isso implica na contratação de docentes com doutorado, 295 
com vocação para pesquisa, com atividades recentes na produção de conhecimento e que 296 
demonstre afinidade e sensibilidade às atividades inerentes ao ensino em nível superior”. 297 
Acatado pela área demandante; XI) na página 46, alteração da redação, de modo que onde se lê: 298 
“Neste item, ressalta-se o papel que a UFABC deve cumprir em ações relacionadas à formação 299 
de docentes em nível superior para a Educação Básica”, leia-se: “Neste item, ressalta-se o papel 300 
que a UFABC deve cumprir em ações relacionadas ao aperfeiçoamento dos saberes inerentes à 301 
prática docente, em nível pedagógico e em nível específico na sua área de atuação”. Acatado 302 
pela área demandante; XII) na página 61, sugere-se supressão completa do Anexo. Não acatado 303 
pela área demandante. Em votação, a proposta não é aprovada, com 1 voto favorável e 21 votos 304 
favoráveis à manutenção do Anexo. Com a manutenção do Anexo aprovada, a relatora apresenta 305 
suas sugestões para alteração da redação, conforme segue: A) na página 62, onde se lê: “Ingresso 306 
na graduação que conduz necessária e exclusivamente a Bacharelados Interdisciplinares ou 307 
Licenciaturas Interdisciplinares”, leia-se: “Ingresso na graduação que conduz necessária e 308 
exclusivamente aos Cursos Interdisciplinares de Ingresso”.  Professora Denise propõe, para 309 
maior coerência com a redação da página 16, a seguinte redação: “Ingresso na graduação que 310 
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conduz necessária e exclusivamente aos Cursos Interdisciplinares de Ingresso (Bacharelados 311 
Interdisciplinares ou Licenciaturas Interdisciplinares)”. Acatado pela relatora e pelos 312 
conselheiros; B) na página 65, onde se lê: “Promoção e valorização da elaboração de material 313 
didático inovador próprio, consistente com o regime quadrimestral e com as metodologias de 314 
ensino, para atender as disciplinas e cursos da universidade, bem como ser utilizado para 315 
divulgação científica em geral”, conforme sugestão para a página 35, leia-se: “Promover e 316 
valorizar a elaboração de material didático inovador próprio, consistente com o regime 317 
quadrimestral e com as novas metodologias de ensino, para atender as disciplinas e cursos da 318 
universidade” e acréscimo de um novo item, com a seguinte redação: “Promover e valorizar a 319 
elaboração de material para divulgação científica em geral”. Acatado pela área demandante; C) 320 
na página 68, onde se lê: “Vinculação de cada docente a pelo menos um Bacharelado 321 
Interdisciplinar e um curso de formação específica, além de um programa de pós-graduação”, 322 
leia-se: “Vinculação de cada docente a pelo menos um Curso Interdisciplinar de Ingresso e um 323 
curso de formação específica, além de um programa de pós-graduação”. Não acatada pela área 324 
demandante. Após manifestações há uma nova proposta de redação, conforme: “Vinculação de 325 
cada docente a pelo menos um Bacharelado Interdisciplinar e um curso de formação específica, 326 
além de, idealmente, à Pós-Graduação”. Acatado em consenso entre área demandante, relatora e 327 
Conselho. Findas as sugestões da relatoria, professor Klaus solicita correção, na página 27, de 328 
modo que onde se lê: “Na pós-graduação, a UFABC oferece cursos de Mestrado (nas 329 
modalidades Acadêmico e Profissional), Doutorado Acadêmico (incluindo Doutorado direto), e 330 
também Doutorado Acadêmico Industrial (DAI)”, leia-se: “Na pós-graduação, a UFABC oferece 331 
cursos de Mestrado (nas modalidades Acadêmico e Profissional), Doutorado Acadêmico 332 
(incluindo Doutorado direto), com possibilidade de ingresso pelo Doutorado Acadêmico 333 
Industrial (DAI)”. Acatada pela área demandante. Não havendo outras manifestações, o Parecer 334 
do ConsEPE ao ConsUni, com as considerações aprovadas, é encaminhado para votação e 335 
aprovado com 1 abstenção. Em meio as discussões, professora Paula Tiba informa ter recebido a 336 
notícia da aprovação do Bacharelado em Planejamento Territorial com nota máxima. Parabeniza 337 
professora Carolina e os demais envolvidos. Mestrado profissional em Administração. Professor 338 
Kihara, pró-reitor de pós-graduação, realiza um breve relato do contexto da proposta e passa a 339 
palavra à professora Patrícia Morilha Muritiba, demandante, que ressalta que se trata de um 340 
curso stricto sensu, gratuito, que não possui bolsas e não é recomendável para pesquisas sem 341 
aplicação. Apresenta, então, a motivação e as justificativas para a criação do programa, 342 
mencionando o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFABC, a existência de 343 
demanda pelos técnicos administrativos da UFABC, a excelência da Instituição em convênios, o 344 
que demonstra potencial para o mestrado profissional e a experiência do corpo docente na área 345 
empresarial, além de sua adequação aos princípios da Universidade. Presta informações sobre a 346 
gestão organizacional, corpo docente, indicadores de produção, forma de ingresso e requisitos 347 
para conclusão, assim como a grade de disciplinas e finaliza seu relato colocando-se à disposição 348 
para discutir sugestões e propostas. Ao retomar a palavra, professor Kihara ressalta a influência 349 
que teve a demanda pelo curso de mestrado profissional em administração, por parte dos técnicos 350 
administrativos da UFABC, na motivação para criação do programa. Professor Klaus e 351 
conselheiros agradecem os relatores e os parabenizam pela iniciativa. Em discussão, são 352 
realizadas as seguintes propostas e solicitações de correção: (i) quadro da página 15, corrigir 353 
grafia da palavra “Este”; (ii) página 18, item 3.3.5, correção dos termos “disciplinas de opção 354 
livre” para “disciplinas livres”, termo utilizado na graduação, bem como solicitação de 355 
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verificação de padronização dessa denominação no documento todo. Ainda nesta página, no 356 
segundo parágrafo deste mesmo item, solicita-se o ajuste da soma dos créditos para 34, o que 357 
corresponde a 408 horas de atividades, conforme consta na tabela; (iii) página 19, em seu 358 
segundo parágrafo, ajustar a quantidade de créditos, que deverá ser “[...] até 24 créditos”; iv) a 359 
partir da página 32, nos quadros apresentados, verifica-se não constar o “I” nas cargas horárias, 360 
que corresponde ao estudo individual, o que deixa dúvidas se a contabilização é somente das 361 
horas aulas ou dos créditos como um todo; (v) aponta-se que, durante o relato, a área 362 
demandante indicou como motivação da proposta a demanda dos técnicos administrativos pelo 363 
programa, entretanto, esta informação não se encontra no documento, propõe-se a inclusão, 364 
assim como em na seção “Público-alvo”; e (vi) aponta-se que devem ser exploradas, como 365 
justificativas, a proximidade com da Região com a Baixada Santista, tendo em vista seu 366 
potencial econômico e demanda pelo programa, além da busca do Consórcio Intermunicipal do 367 
Grande ABC por qualificação para os servidores públicos da região. Assim, propõe-se a inclusão 368 
do seguinte texto, ao final do primeiro parágrafo da página 6: “Trata-se de modalidade 369 
usualmente demandada também pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC - órgão que 370 
engloba os sete municípios da Região. Outrossim, a proximidade geográfica com a região da 371 
baixada santista, que responde por significativo potencial econômico no estado de São Paulo, 372 
pode representar aumento substancial da área de abrangência e, consequentemente, da demanda 373 
por formação na área.”. Professora Patrícia Muritiba acredita não ser prudente a inclusão da 374 
demanda por parte dos técnicos administrativos da Universidade como justificativa, pois pode 375 
ser mal interpretada na avaliação pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 376 
Superior (CAPES) do Ministério da Educação (MEC). Considerando o exposto por professora 377 
Patrícia, propõe-se que a inclusão seja realizada em “Público-alvo”, no último parágrafo do item 378 
2.1, constante na página 7, com a seguinte redação: “Os egressos da UFABC e de escolas da 379 
região também podem caracterizar público-alvo para o curso, bem como os servidores técnico-380 
administrativos da UFABC.” Ainda, ressalta-se que a demanda por parte dos técnicos 381 
administrativos já vem sendo demonstrada por meio das pautas das greves, momento em que foi 382 
solicitada a criação de programa de mestrado com ênfase nos servidores da Universidade. 383 
Propostas acatadas. Em seguida, aponta-se a existência de informações conflitantes no 384 
documento, assim como diferenças entre o que foi encaminhado para leitura e os dados 385 
apresentados na reunião pela área demandante, ao que é esclarecido que houve mudanças 386 
realizadas recentemente e essas não foram incorporadas ao documento enviado. A área 387 
demandante ressalta que a quantidade de vagas anuais será 36, oferecidas em dois períodos de 388 
seleção com 18 vagas cada um. São realizados questionamentos sobre a quantidade de créditos 389 
por docente e a oferta das disciplinas de opção limitada, ao que a área demandante esclarece que 390 
a oferta será realizada em conformidade com a demanda, as disciplinas serão definidas em 391 
conjunto com os alunos e seus orientadores, de acordo com as necessidades para o 392 
desenvolvimento dos temas estudados, assim, apenas aquelas necessárias serão ofertadas e a 393 
quantidade de créditos por docente será 2, por ano. São realizados questionamentos a respeito da 394 
estrutura da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ProPG) para atender a demanda, e professor Kihara 395 
presta esclarecimentos, apontando haver estrutura e servidores técnico-administrativos para 396 
atender tanto as demandas existentes quanto as que se buscam e coloca-se à disposição para 397 
ouvir propostas de melhorias. Então, são prestados esclarecimentos sobre disciplinas e 398 
distribuição das vagas, assim como a respeito de reserva de vagas internas, em que o candidato 399 
apenas necessitaria realizar as etapas internas e entrevistas da UFABC, porém concorrendo às 400 
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vagas gerais. Propõe-se que o documento não seja deliberado neste momento, mas que seja 401 
atualizado com as alterações e correções acatadas e apresentado ao Conselho na continuação 402 
desta sessão, a ocorrer no dia 15 de agosto. A área demandante acata a proposta, porém, é 403 
decidido que não serão retomadas questões de mérito, mas apenas conferidas as alterações a 404 
serem realizadas. Como nenhum dos participantes deseja fazer uso da palavra, o reitor agradece 405 
a presença de todos e encerra a sessão às 18h12. Do que para constar, nós, Fabiane de Oliveira 406 
Alves, chefe da Divisão de Conselhos; Daniely Dias Campos e Natália Paranhos, assistentes em 407 
administração da Secretaria-Geral, em conjunto com a secretária-geral, Soraya Cordeiro, 408 
lavramos e assinamos a presente Ata aprovada pelo Conselho.------------------------------------------ 409 
Aos 15 dias do mês de agosto do ano de 2017, no horário das 14h, na sala dos Conselhos, 1º 410 
andar, Bloco A, Torre I da Universidade Federal do ABC (UFABC), localizada na Av. dos 411 
Estados, 5001, Santa Terezinha, Santo André, realiza-se a continuação da VII sessão ordinária do 412 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) da UFABC de 2017, previamente 413 
convocada e presidida pelo magnífico reitor, Klaus Capelle, com a presença dos seguintes 414 
conselheiros: Dácio Roberto Matheus, vice-reitor; Alexandre Hiroaki Kihara, pró-reitor de pós-415 
graduação; Carolina Moutinho Duque de Pinho, representante dos coordenadores de graduação; 416 
Cássia Gonçalves de Souza, representante dos técnicos administrativos; Daniel Pansarelli, pró-417 
reitor de extensão e cultura; Edson Pinheiro Pimentel, diretor do Centro de Matemática, 418 
Computação e Cognição (CMCC); Emerson Bellini Lefcadito de Souza, representante dos 419 
técnicos administrativos; Fábio Willy Parno, representante discente de graduação; Gilberto 420 
Marcos Antônio Rodrigues, representante docente do Centro de Engenharia, Modelagem e 421 
Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Harki Tanaka, vice-diretor do CECS; Igor Leite Freire, pró-422 
reitor adjunto de pesquisa; Jair Donadelli Júnior, representante docente do CMCC; Juliete 423 
Vitorino dos Santos, representante suplente discente de pós-graduação; Marco Antônio Bueno 424 
Filho, representante docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Patrícia 425 
Dantoni, representante docente do CCNH; Paula Ayako Tiba, pró-reitora de graduação; Paulo 426 
Henrique de Mello Sant’Ana, representante dos coordenadores de pós-graduação; Pedro Galli 427 
Mercadante, coordenador do Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T); Pieter Willem 428 
Westera, representante docente do CCNH; Rodilei Silva Morais, representante discente de 429 
graduação; Rodrigo Fresneda, representante docente do CMCC; Ronei Miotto, diretor do CCNH 430 
e Silas Araújo Leite de Oliveira, representante dos técnicos administrativos. Ausências 431 
justificadas: Cristina Fróes de Borja Reis, representante docente CECS; Denise Consonni, 432 
representante docente do CECS; Peter Maurice Erna Claessens, representante docente do CMCC 433 
e Ramon Vicente Garcia Fernandez, coordenador do Bacharelado em Ciências e Humanidades 434 
(BC&H). Ausentes: Isis Sousa Oliveira Pereira, representante discente de pós-graduação; 435 
Larissa Mayumi Yokoi, representante discente de graduação e Rafael Candido de Lima Junior, 436 
representante discente de graduação. Não votantes: Flávio Rocha de Oliveira, docente do CECS; 437 
Gabriel Valim Alcoba Ruiz, técnico administrativo; Glória Maria Merola de Oliveira, técnica 438 
administrativa; Henrique Ferreira dos Santos, discente de graduação; Patrícia Belfiore Fávero, 439 
docente do CECS; Patrícia Morilha Muritiba, docente do CECS e Ronny Maciel de Mattos, 440 
técnico administrativo. Apoio administrativo: Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão de 441 
Conselhos; Thiene Pelosi Cassiavillani, secretária executiva e Daniely Dias Campos e Natália 442 
Paranhos Caoduro, assistentes em administração da Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, o 443 
presidente, após cumprimentar os presentes, abre a sessão às 14h14, retomando os itens 444 
deliberados na primeira reunião desta sessão, na ultima terça-feira, e informa estar pendente a 445 
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votação do Mestrado profissional em Administração, pois se solicitou à área demandante que 446 
apresentasse o documento final para verificação. Após apresentação do documento com 447 
modificações implementadas, a conselheira Cássia, representante dos técnicos administrativos 448 
aponta, em Questão de Ordem, que foi suprimido o seguinte trecho na página 19: “Devido ao 449 
potencial do Mestrado Profissional em Administração em atender a formação de profissionais 450 
que atuem como técnicos administrativos na UFABC, serão realizados processos seletivos 451 
internos para vagas específicas para esse público”, questionando o porquê da exclusão. Ainda, 452 
solicita-se que seja registrado em ata o compromisso da futura coordenação do Programa em 453 
garantir a forma de ingresso diferenciada para os servidores da UFABC nos editais que 454 
futuramente serão lançados, uma vez que foi afirmado não ser conveniente que o disposto seja 455 
incluído no Aplicativo para Propostas de Cursos Novos (APCN). Professora Patrícia Muritiba 456 
explica que o referido trecho foi retirado em atendimento a solicitações para que o texto 457 
apresentado ao ConsEPE fosse o mais próximo possível do que será enviado à Comissão de 458 
Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES). Ademais, explica que, até o momento 459 
não há definição sobre reserva de vagas, pois a legalidade acerca do tema necessitará ser 460 
verificada junto à Procuradoria Jurídica da UFABC. Porém, reforça a intenção de se realizar o 461 
processo seletivo interno, com dispensa do teste da Associação de Pós-Graduação e Pesquisa em 462 
Administração (ANPAD), como explicado na última reunião deste Conselho. Findos os 463 
esclarecimentos, o documento é encaminhado para votação e aprovado com 3 abstenções. 464 
Mestrado acadêmico em Engenharia de Produção. Professor Alexandre Kihara relata que a 465 
proposta foi avaliada pela Comissão de Pós-Graduação (CPG) em 22 de junho e pelo Conselho 466 
do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (ConCECS) em 10 de julho, 467 
tendo sido aprovada em ambas as instâncias. Passa a palavra à proponente do programa, 468 
professora Patrícia Belfiore Fávero, que relata que a proposta já foi submetida à Coordenação de 469 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) anteriormente, porém a resposta foi 470 
negativa, e, então ela foi reformulada, de modo a aperfeiçoar pontos críticos apontados pela 471 
CAPES. Em seguida, apresenta os critérios de avaliação do programa, destacando os aspectos 472 
em que a proposta foi melhorada, como “Dimensão e regime de trabalho do corpo docente” e 473 
“Produtividade e consolidação da capacidade de pesquisa”, explicando cada critério e 474 
identificando os docentes participantes, suas produtividade e experiências em orientação. 475 
Apresenta também as 3 (três) linhas de pesquisa do programa: “Manufatura Avançada, 476 
Qualidade e Engenharia do Produto (MAQEP)”; “Modelagem, Otimização, Simulação e 477 
Controle de Sistemas (MOS)” e “Gestão de Operações e Logística (GOL)”. Por fim, informa que 478 
a oferta será de 20 (vinte) vagas anuais. Com a palavra, professor Alexandre Kihara 479 
complementa, afirmando que a proposta foi bastante debatida e as sugestões dos relatores foram 480 
acatadas. Após o relato, realiza-se uma solicitação à Mesa para que o método de 481 
encaminhamento dos projetos ao ConsEPE seja revisto, de modo que os conselheiros não 482 
necessitem analisar diversos documentos extensos em tão pouco tempo. Solicita-se, também, que 483 
os relatos sejam mais detalhados. Em discussão são realizados os seguintes questionamentos e 484 
esclarecimentos: I) o representante discente, Fábio, apresenta uma tabela [cuja íntegra consta no 485 
Anexo I desta ata] com a compilação de todas as disciplinas para melhor visualização e 486 
questiona sobre os valores para Teoria (T) e de Prática (P) de cada disciplina. Professora Patrícia 487 
esclarece que o valor para ambos é 4 (quatro) e acata a inclusão no texto da tabela apresentada; 488 
III) questiona-se a quantidade de programas de pós-graduação que serão submetidos ao 489 
ConsEPE neste ano e se há recursos humanos suficientes para essa ampliação. Professor Kihara 490 
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informa que o crescimento da Pós-Graduação é norteado pelo Plano de Desenvolvimento 491 
Institucional (PDI), que prevê que o número de alunos na Pós-Graduação seja de 20% (vinte por 492 
cento) em relação ao número total de alunos da graduação na UFABC. Acrescenta ainda haver 493 
diversos docentes que não estão vinculados a qualquer programa, o que expõe um grande 494 
potencial de ampliação. Por fim, ressalta que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ProPG) tem se 495 
organizado da melhor maneira para atender a todos os programas; IV) solicitam-se 496 
esclarecimentos acerca da discussão Programa na Comissão de Pós-Graduação (CPG), 497 
considerando-se o alto número de abstenções quando da deliberação do assunto na referida 498 
instância. Professor Alexandre Kihara comenta que as discussões na CPG foram intensas e não 499 
somente focadas nas questões específicas dos projetos. Desse modo, informa que não há como 500 
saber os motivos de tantas abstenções; V) questionam-se as diferenças entre os Mestrados em 501 
Engenharia de Produção e Engenharia de Gestão e Inovação. Professora Patrícia esclarece que 502 
essa proposta teve início no mesmo momento que proposta do Mestrado em Engenharia de 503 
Gestão e Inovação e que houve um esforço para a unificação dos dois programas, porém não 504 
houve interesse da coordenação daquele programa em adotar linhas de pesquisa que atendiam às 505 
linhas de pesquisa de diversos docentes. Desse modo, os programas são bastante distintos entre 506 
si, considerando suas linhas de pesquisa; VI) questiona-se o fato de constar, nas ementas das 507 
disciplinas, o nível “Mestrado Acadêmico”, argumentando-se que deveria ser “Mestrado”, 508 
apenas. Professora Patrícia esclarece que o nível “Mestrado Acadêmico” é uma informação que 509 
consta no sistema da CAPES; e VII) alega-se haver diversas informações no corpo do projeto 510 
que deveriam estar em um anexo, como, por exemplo, a produção científica e os projetos de 511 
pesquisa vigentes do corpo docente, uma vez que são informações mutáveis. Professor Kihara 512 
afirma que as informações são necessárias para as discussões em outras instâncias e tratam da 513 
viabilização dos programas. Ainda em discussão, realizam-se as propostas de alteração a seguir: 514 
a) na página 16, supressão da carga horária de cada disciplina. Acatado; b) na página 34, onde se 515 
lê: “A cada semestre os professores que se responsabilizarem [...]”, leia-se: “A cada quadrimestre 516 
os professores eu se responsabilizarem [...]”. Acatado; c) na página 67, supressão do parágrafo: 517 
“Os blocos Alfa II e Zeta, com cerca de 10 mil m2 estão com as obras iniciadas e a previsão de 518 
conclusão é para fevereiro de 2016” e inserir as informações correspondentes aos Blocos Alfa II 519 
e Zeta no trecho que trata da área construída da Universidade. Acatado; d) nas páginas 68 e 69, 520 
supressão das menções aos Blocos Alfa III e IV, uma vez que não há projeto previsto, bem como 521 
a menção ao Bloco Sigma, que já foi desligado da UFABC e não mais está em atividade. 522 
Acatado; e) incorporação ao texto da tabela apresentada pelo representante discente de 523 
graduação, Fábio, para melhor clareza quanto ao texto. Acatado; f) alteração, em todo o 524 
documento, do termo “disciplinas eletivas” por “disciplinas de opção limitada”. Acatado; g) 525 
alteração, em todas as ementas de disciplinas, de modo que onde se lê: “obrigatória sim” ou 526 
“obrigatória não”, classifique-se as disciplinas como “obrigatória”, “de opção limitada” ou 527 
“livre”. Acatado. Professora Patrícia esclarece que para a CAPES essa informação é necessária; 528 
h) na página 39, supressão do parágrafo 5º do Art. 28. Acatado e i) inclusão, no documento, de 529 
item que cite que o processo seletivo será realizado por edital anual. Acatado. Findas as 530 
manifestações e considerando-se que todas as propostas foram acatadas, o documento, com 531 
modificações, é encaminhado para votação e aprovado por unanimidade. Mestrado acadêmico 532 
em Relações Internacionais. Professor Alexandre Kihara informa que a proposta foi avaliada 533 
pela Comissão de Novos Cursos de Pós-Graduação (CNPG), momento em que passou por 534 
diversos aprimoramentos e, então, foi apresentada à Comissão de Pós-Graduação (CPG) em 22 535 
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de junho. Posteriormente, foi aprovada no Conselho do Centro de Engenharia, Modelagem e 536 
Ciências Sociais Aplicadas (ConsCECS), em 10 de julho deste ano. Passa a palavra para o 537 
professor Flávio Rocha de Oliveira, que agradece ao Conselho pelo interesse e às instâncias 538 
anteriores pelas melhorias realizadas. Apresenta o contexto e histórico do curso, assim como a 539 
estrutura do projeto. Em discussão, diversos conselheiros elogiam a iniciativa e realizam as 540 
seguintes propostas: (i) na página 5, substituir o trecho “Os cursos das Ciências Humanas e 541 
Sociais Aplicadas da UFABC já compõem um corpo docente de cerca de 120 professores (as)” 542 
por “Os cursos de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da UFABC possuem mais de 120 543 
docentes credenciados”; ii) na página 7, corrigir a duplicidade do trecho: “Os professores e 544 
professoras possuem interesses, pesquisas, publicações, prática docente e experiência 545 
profissional dentro e fora da UFABC (atividades administrativas, assessorias, consultorias, 546 
implantação de projetos e cursos), e que contribuem para o enriquecimento intelectual e 547 
operacional dentro das três linhas de pesquisa.”; (iii) em todo o documento, substituir os termos 548 
“disciplinas eletivas” por “disciplinas de opção limitada”; (iv) nas páginas 19 e 21, corrigir as 549 
inconsistências em relação à quantidade de créditos de disciplinas, uma vez que há dois valores 550 
diversos, 45 (quarenta e cinco) e 60 (sessenta); (v) na página 60, corrigir o índice de 551 
produtividade da UFABC, que está 0,06 (seis centésimos), assim como substituir os pontos por 552 
vírgulas, tal como é o padrão utilizado; (vi) na página 72, apontar a parte da tabela na qual passa 553 
a se tratar de capítulos de livros e não mais de artigos; (vii) excluir a informação de que cada 554 
disciplina conta com 4 (quatro) horas, evitando a perda de flexibilidade do projeto, e incluir uma 555 
tabela com essas informações e todas aquelas que forem imprescindíveis e (viii) na descrição das 556 
disciplinas, incluir informações faltantes, tal como o número de créditos e se é disciplina livre, 557 
obrigatória ou de opção limitada. A área demandante agradece aos conselheiros pelas propostas, 558 
presta esclarecimentos, informa que a quantidade correta de créditos das disciplinas é 60 559 
(sessenta) e acata as propostas de aprimoramento. Então, questionam-se aspectos do curso e sua 560 
interação com outros programas, apontando-se carência do compartilhamento de disciplinas. 561 
Ainda, aponta-se alta demanda que programas semelhantes vêm recebendo, considerando-se ser 562 
necessária a criação de cursos na área das Humanidades. Por fim, elogia-se a iniciativa do 563 
programa em reunir docentes com diversos tipos e cargas de experiência. A área demandante 564 
esclarece que a proposta tem por objetivo ser sustentável e dialogar com os outros programas da 565 
área. Desse modo, compromete-se a realizar o quanto for possível de compartilhamento das 566 
disciplinas. Sugere-se que a votação seja suspensa até que a redação final seja apresentada ao 567 
Conselho. Entretanto, após considerações, as dúvidas são sanadas e é proposto que, na tabela da 568 
página 19, campo “Outros Créditos”, substitua-se o valor “9” (nove) por “12” (doze) e, ainda, 569 
seja incluído um asterisco explicativo, com a seguinte redação: “A quantificação de créditos será 570 
estabelecida em regulamento próprio do programa”. Proposta acatada pela área demandante. 571 
Neste momento, após argumentações, decide-se que o item pode ser deliberado nesta reunião. 572 
Em votação, o documento é aprovado por unanimidade. Após, professora Patrícia Dantoni 573 
solicita ao pró-reitor de pós-graduação que esclareça ao Conselho qual deve ser o olhar que os 574 
Conselhos Superiores devem ter sobre a Pós-Graduação, uma vez que, na reunião da CPG, houve 575 
um apelo para que os Conselhos Superiores tivessem olhar especial para a área. Professor Kihara 576 
esclarece que esse tipo de fala é comum no âmbito da Comissão e trata-se de uma solicitação 577 
para que a Instituição apoie a Pós-Graduação com afinco e genuíno interesse. Acrescenta que as 578 
ocasiões em que são criados cursos tornam-se uma oportunidade para reforçar o interesse da 579 
Instituição na concepção de novos programas. Professor Klaus agradece pelas explicações, 580 
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aponta que muitas das adequações aqui realizadas, com relação aos três cursos da Pós-Graduação 581 
discutidos nesta pauta, foram de natureza técnica e deveriam ter sido resolvidas nas instâncias 582 
anteriores, CNPG e CPG. Assim, solicita que seja feita uma leitura cuidadosa dos projetos antes 583 
da inclusão na pauta do ConsEPE. Solicita, ainda, que professor Kihara transmita a mensagem 584 
aos membros dessas instâncias. Proposta de Resolução que regulamenta a inclusão de carga 585 
horária em ações de extensão e cultura exigida nos cursos de graduação da UFABC. Professor 586 
Daniel Pansarelli relembra o histórico da proposta, informando já ter sido amplamente debatida 587 
em duas reuniões da Comissão de Graduação (CG), momento em que foi possível observar que 588 
os coordenadores de curso demonstravam mais dúvidas do que resistência em relação à proposta. 589 
Também no Comitê de Extensão e Cultura (CEC) a proposta foi debatida e aprovada por 590 
unanimidade. Por fim, foi apreciada pelo ConsEPE em sua última reunião. Aponta que, após as 591 
discussões, foi encaminhado aos conselheiros o anexo “5f” da pauta, que se trata de um 592 
documento subsidiário, intitulado “Formas do fazer extensão”, que contém uma lista de possíveis 593 
atividades de extensão, áreas temáticas para classificação das ações de extensão universitária e 594 
de áreas da UFABC que podem, em conjunto com a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (ProEC), 595 
abarcar atividades de extensão. Explica que o documento ainda elenca as 83 (oitenta e três) 596 
atividades de extensão em curso na UFABC. Em seguida, apresenta as alterações que foram 597 
realizadas na minuta desde a última reunião: a) no Art. 1º, caput, alteração da redação para: 598 
“Regulamentar a implantação no projeto pedagógico e nas práticas pedagógicas dos cursos de 599 
graduação de, no mínimo, 10% (dez por cento) da carga horária total dos cursos em ações de 600 
extensão e cultura.”; b) no Art. 2º, parágrafo 1º, alteração da redação para: “As adequações 601 
necessárias para contemplar a implantação de que trata o Art. 1º dessa resolução, não resultarão 602 
na diminuição da carga horária das disciplinas de opção limitada e/ou livre.”; c) no Art. 2º, 603 
inserção de um parágrafo 2º, com a seguinte redação: “As atividades de extensão podem estar 604 
inseridas nos diferentes componentes curriculares obrigatórios que formam o projeto pedagógico 605 
do curso.”; e d) no Art. 2º, parágrafo 3º, alteração da palavra “apoio” para “assessoria”. Desse 606 
modo, afirma que todas as propostas de alteração realizadas na última reunião foram 607 
contempladas. Em discussão, são realizadas as seguintes propostas: 1) no parágrafo 1º do Art.1º, 608 
supressão da menção ao Anexo I. Acatado; 2) para o caput do Art. 2º, são realizadas duas 609 
propostas: (i) alteração das porcentagens mencionadas para 5% (cinco por cento) e 10% (dez por 610 
cento). Acatado e (ii) escalonamento das porcentagens em três vezes, com percentuais de 3% 611 
(três por cento), 5% (cinco por cento) e 10% (dez por cento). Proposta secundada. Em votação, a 612 
proposta “i” é aprovada com 20 votos favoráveis, 2 votos favoráveis à proposta “ii” e 1 613 
abstenção; 3) para o parágrafo 1º do Art. 2º, são realizadas três propostas: (i) supressão do 614 
parágrafo. Proposta retirada; (ii) alteração da redação, de modo que passe a versar: “As 615 
adequações necessárias para contemplar a implantação de que trata o Art. 1º dessa resolução, 616 
poderão ser incluídas nas cargas horárias de quaisquer disciplinas, de forma a não reduzir a carga 617 
horária das disciplinas de opção limitada e livres, nos termos do PPI”. Proposta retirada e (iii) 618 
alteração da redação, de modo que passe a versar: “As adequações necessárias para contemplar a 619 
implantação de que trata o caput deste Art. deverão respeitar os percentuais recomendados no 620 
PPI da UFABC para as disciplinas de opção limitada e livre”. Acatado; 4) alteração do parágrafo 621 
1º do Art. 2º, de modo que passe a versar: “As adequações necessárias para contemplar a 622 
implantação de que trata o caput deste Art. deverão respeitar os percentuais recomendados no 623 
PPI da UFABC para as disciplinas de opção limitada e livre.”. Ainda quanto esse parágrafo, 624 
propõe-se que passe a ser o parágrafo 3º do Art. 1º. Acatado; 5) para o parágrafo 2º do Art. 2º, há 625 
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duas propostas: (i) supressão. Proposta retirada e (ii) alteração da redação para: “A 626 
implementação a que se refere o artigo 1° não deve motivar acréscimo à da carga horária total 627 
dos cursos.” Proposta acatada; 6) inclusão de um novo parágrafo no Art. 2º com a seguinte 628 
redação: “As adequações deverão ser iniciadas nos Bacharelados Interdisciplinares, podendo 629 
ocorrer simultaneamente nos seus cursos específicos.”. Acatado; e 7) inclusão de um novo Art. 630 
3º, com a seguinte redação: “A forma de integralização deverá constar claramente do PPC”, bem 631 
como de um parágrafo único para esse artigo, com a seguinte redação: “Os componentes 632 
curriculares onde serão realizadas as atividades extensionistas devem ser listados, bem como o 633 
número de horas atribuídas a cada um desses componentes”. Acatado. Não havendo mais 634 
manifestações, o documento, com alterações, é encaminhado para votação e aprovado por 635 
unanimidade, com 24 votos favoráveis. Como nenhum dos participantes deseja fazer uso da 636 
palavra, o reitor agradece a presença de todos e encerra a sessão às 17h58. Do que para constar, 637 
nós, Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão de Conselhos; Daniely Dias Campos e Natália 638 
Paranhos Caoduro, assistentes em administração da Secretaria-Geral, lavramos e assinamos a 639 
presente Ata aprovada pelo Conselho. Como nenhum dos participantes deseja fazer uso da 640 
palavra, o reitor agradece a presença de todos e encerra a sessão às 17h58. Do que para constar, 641 
nós, Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão de Conselhos; Daniely Dias Campos e Natália 642 
Paranhos Caoduro, assistentes em administração da Secretaria-Geral, lavramos e assinamos a 643 
presente Ata aprovada pelo Conselho. 644 
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Anexo I 
 

Disciplinas Obrigatórias  
Linha de Pesquisa: Todas as Linhas do Programa  T P I Créditos  Horas  

1. 
Metodologia da Pesquisa Aplicada à Engenharia 
 de Produção     8 12 144 

  
Disciplinas Eletivas  

Linha de Pesquisa: Modelagem, Otimiza ção, 
Simulação e Controle de Sistemas (MOS) T P I Créditos  Horas  

1. Análise Multivariada de Dados Aplicada à Engenharia 
de Produção 

    8 12 144 

2. Métodos de Otimização Aplicados à Engenharia 
 de Produção 

    8 12 144 

3. Modelagem e Simulação de Sistemas de Produção     8 12 144 
  

Linha de Pesquisa: Manufatura Avançada,  Qualidade e 
Engenharia do Produto (MAQEP)  T P I Créditos  Horas  

1. Automação, Instrumentação e Controle de Sistemas     8 12 144 
2. Manufatura Avançada      8 12 144 
3. Qualidade Total e Engenharia de Produto     8 12 144 

  
Linha de Pesquisa: Gestão de Operações e Logística 
(GOL)  T P I Créditos  Horas  

1. Gestão da Produção e Operações     8 12 144 
2. Gestão da Inovação     8 12 144 

3. 
Logística e Gerenciamento da Cadeia de Supri 
mentos     8 12 144 

4. Planejamento e Operação de Transportes     8 12 144 
  

Linha de Pesquisa: Todas as Linhas do  Programa  T P I Créditos  Horas  
1. Seminários Avançados em Engenharia de Produção     8 12 144 

  
Linha de Pesquisa: Manufatura Avançada, Qualidade e  
Engenharia do Produto 
(MAQEP) e Modelagem, Otimização, Simulação e 
Controle de Sistemas (MOS) 

T P I Créditos  Horas  

1. 
Tópicos em Projetos de Processos Industriais 
 Energeticamente  
Eficientes 

    8 12 144 

 


