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Aos 11 dias do mês de julho 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 VI 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; Carolina Moutinho Duque de Pinho, representante dos coordenadores de 6 

graduação; Cássia Gonçalves de Souza, representante dos técnicos administrativos; Cristina 7 

Fróes de Borja Reis, representante docente do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências 8 

Sociais Aplicadas (CECS); Daniel Pansarelli, pró-reitor de extensão e cultura; Edson Pinheiro 9 

Pimentel, diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Emerson Bellini 10 

Lefcadito de Souza, representante dos técnicos administrativos; Erik Gustavo Del Conte, 11 

substituto eventual do pró-reitor de pós-graduação; Gilberto Marcos Antônio Rodrigues, 12 

representante docente do CECS; Henrique Ferreira dos Santos, representante suplente discente 13 

de graduação; Iara Franco Schiavi, representante discente de pós-graduação; Igor Leite Freire, 14 

pró-reitor adjunto de pesquisa; Jair Donadelli Júnior, representante docente do CMCC; Júlio 15 

Carlos Teixeira, representante suplente docente do CECS; Laura Paulucci Marinho, 16 

representante suplente docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Marco 17 

Antônio Bueno Filho, representante docente do CCNH; Matheus Troilo de Oliveira, 18 

representante suplente discente de graduação; Patrícia Dantoni, representante docente do CCNH; 19 

Paula Ayako Tiba, pró-reitora de graduação; Pedro Galli Mercadante, coordenador do 20 

Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T); Peter Maurice Erna Claessens, representante 21 

docente do CMCC; Rafael Cândido de Lima Júnior, representante discente de graduação; Rodilei 22 

Silva Morais, representante discente de graduação; Rodrigo Fresneda, representante docente do 23 

CMCC; Ronei Miotto, diretor do CCNH e Silas Araújo Leite de Oliveira, representante dos 24 

técnicos administrativos. Ausências justificadas: Annibal Hetem Júnior, diretor do CECS e 25 

Ramon Vicente Garcia Fernandez, coordenador do Bacharelado em Ciências e Humanidades 26 

(BC&H). Ausentes: Isis Sousa Oliveira Pereira, representante discente de pós-graduação e Paulo 27 

Henrique de Mello Sant’Ana, representante dos coordenadores de pós-graduação. Não votantes: 28 

Amanda Thais de Mattos, representante suplente dos técnicos administrativos; Fábio Willy 29 

Parno, discente de graduação; Gabriel Valim Alcoba Ruiz, representante suplente dos técnicos 30 

administrativos; Kleber Ferreira, técnico administrativo; Leonardo José Steil, pró-reitor adjunto 31 

de graduação e Soraya Cordeiro, secretária-geral. Apoio administrativo: Fabiane de Oliveira 32 

Alves, chefe da Divisão de Conselhos; Thiene Pelosi Cassiavillani, secretária executiva e Natália 33 

Paranhos Caoduro, assistente em administração da Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, o 34 

presidente, após cumprimentar os presentes, abre a sessão às 14h09, com os informes da 35 

Reitoria. 1) professor Klaus informa que o aluno de pós-graduação da UFABC, João Marcelo 36 

Silva, do Programa Evolução e Diversidade, venceu a competição internacional de divulgação e 37 

comunicação científica Imagine-PanGea, nas categorias de melhor apresentação da América 38 

Latina e melhor apresentação global. Ressalta terem participado comunicadores e cientistas do 39 

mundo todo. Acrescenta que a divulgação científica foi institucionalizada na Universidade há 40 
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pouco tempo e ressalta sua importância, uma vez que é nela que as atividades de pesquisa e 41 

extensão encontram-se. Registra congratulações ao aluno e ao seu orientador, Ronaldo Adriano 42 

Christofoletti; 2) comunica que assinou, na semana passada, um convênio com o Conselho 43 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) que prevê aporte financeiro no 44 

valor de aproximadamente R$ 3 milhões para a continuidade do Doutorado Acadêmico 45 

Industrial (DAI), sendo que serão concedidas 20 bolsas de pré-doutorado e 20 de doutorado, o 46 

que garantirá a continuidade do Programa até 2023. Informa que, nesse ano, acontecerá a 47 

primeira defesa de tese do programa, que é um projeto piloto da UFABC em parceria com o 48 

CNPq e 3) informa que, no próximo dia 26, no campus de São Bernardo do Campo, ocorrerá 49 

uma cerimônia de inauguração do hangar e apresentação das aeronaves da UFABC. O evento 50 

contará com a presença do engenheiro Ozires Silva, cofundador e primeiro presidente da 51 

Embraer, que também presidiu as empresas Varig e Petrobrás e foi o projetista da aeronave que, 52 

após aposentada, foi cedida para a UFABC. Informes dos Conselheiros. 1) professor Ronei 53 

Miotto informa que o CCNH vem recebendo reclamações por parte dos docentes em relação ao 54 

barulho exagerado no piso vermelho do Bloco A. Afirma que foi solicitado que se encontre um 55 

local mais adequado para a prática das atividades que hoje estão sendo realizadas nesse espaço, 56 

tal como o Ginásio Esportivo, ainda que não estejam concluídas as obras, pois acredita ser um 57 

local mais apropriado. Acrescenta que a solicitação já foi apresentada a este Conselho 58 

anteriormente, porém não houve providências. Informa, também, a respeito da preocupação de 59 

docentes do CCNH com o esvaziamento das pautas do ConsEPE, que vem deixando de se 60 

debruçar sobre importantes questões; 2) professor Daniel Pansarelli informa que a Pró-Reitoria 61 

de Extensão e Cultura (ProEC) vem trabalhando na organização do evento UFABC para Todos, 62 

previsto para acontecer em setembro. Atualmente estão na fase de contatar os diversos setores da 63 

Universidade a fim de viabilizar a infraestrutura e a participação da comunidade. Solicita aos 64 

conselheiros que auxiliem na mobilização e divulgação do evento. Também comunica que a área 65 

trabalha na reedição dos Editais Anuais de Fomento à Extensão e Cultura – PAE, de apoio à 66 

extensão e PAC, de apoio à cultura. O item deve passar pela reunião do Comitê de Extensão e 67 

Cultura (CEC) no final deste mês e está prevista a abertura das inscrições para o início do mês de 68 

agosto. Já foram iniciadas as divulgações, inclusive pelos meios virtuais, visando a possibilitar 69 

aos que desejarem, que iniciem a preparação de suas propostas. Por fim, informa que está 70 

participando da subcomissão do Conselho Nacional de Educação (CNE), como representante da 71 

UFABC e das Universidades Federais, na elaboração de diretrizes nacionais da extensão 72 

universitária, que serão utilizadas futuramente para a avaliação dos cursos de graduação e para o 73 

recredenciamento das universidades. Informa que a subcomissão conta com representantes de 74 

universidades federais, comunitárias e privadas, assim como dos institutos federais; 3) professora 75 

Patrícia Dantoni registra descontentamento quanto ao barulho exagerado no piso vermelho, tal 76 

como das festas que vêm ocorrendo na Universidade e gerando diversas reclamações. Comunica 77 

outros inconvenientes sobre as atividades realizadas em frente às salas de aula do Bloco A e 78 

solicita que sejam tomadas providências. Ainda, menciona a nova regulamentação para 79 

impressões, divulgada pelo Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação 80 

(CETIC) e solicita aos conselheiros que participam do Conselho Universitário (ConsUni) que 81 

verifiquem qual o procedimento e prazo para a solicitação de impressão das provas, já que 82 

muitas vezes o prazo dentro do quadrimestre é bastante curto. Acrescenta considerar a cota por 83 

docente alta e preocupa-se com a possibilidade de onerar ainda mais a Universidade. Em seu 84 

terceiro informe, relata que foi conselheira deste Colegiado anteriormente e nota um 85 
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esvaziamento da pauta, além de sentir-se desconfortável com o fato de os assuntos serem 86 

incluídos na Ordem do Dia, sem discussão no Expediente. Ainda, considera insuficiente o tempo 87 

de 3 minutos por fala por conselheiro. Ressalta a importância do papel do ConsEPE e solicita 88 

que o fluxo seja estendido. Professor Klaus agradece as considerações da professora e informa 89 

que já foram solicitados esclarecimentos referentes à realização desses eventos e, segundo 90 

informações da área responsável, há regras estabelecidas em Resoluções do ConsUni, que, neste 91 

caso, foram descumpridas. Informa que a ProAP está em contato com as entidades para garantir 92 

que isso não aconteça novamente. Afirma, ainda, que, mesmo antes das reclamações, já vinham 93 

sendo realizados estudos sobre a questão dos espaços de convivência e a realização das 94 

atividades de lazer da comunidade acadêmica. Porém, ressalta que qualquer alteração deve ser 95 

realizada de maneira ponderada, de modo a evitar que apenas se transfira o problema para outro 96 

local. Questiona se os representantes discentes desejam manifestar opinião a respeito das 97 

colocações. O representante discente de graduação, Fábio, informa que não tem conhecimento 98 

sobre ocorrido na festa mencionada. Porém, quanto às queixas do barulho no piso vermelho, o 99 

problema é a falta de espaços para convivência. Quanto ao esvaziamento da pauta e a entrada dos 100 

assuntos diretamente na Ordem do Dia apontados pela professora Patrícia, professor Dácio 101 

esclarece que este procedimento foi uma tentativa de valorização dos colegiados que lidam com 102 

temas específicos, compostos por pessoas afeitas diretamente às áreas envolvidas e cujas 103 

opiniões, por muitas vezes, eram descartadas. Acrescenta que, quando não esgotado o assunto, 104 

este pode permanecer na pauta por mais de uma reunião, até que o Conselho sinta-se 105 

suficientemente esclarecido para deliberação; 4) o representante discente de graduação, 106 

Henrique, relembra a fala da pró-reitora de graduação, Paula Tiba, acerca da necessidade de 107 

alguns alunos realizarem a prova do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE). 108 

Aponta que os concluintes que tiverem de realizar a prova terão sua colação de grau postergada 109 

por conta de o sistema ser pensado com base apenas no modo semestral, o regime da maior parte 110 

das universidades. Solicita que se defenda o sistema quadrimestral para outras instituições, como 111 

o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), resguardando 112 

os direitos desses estudantes. Professora Paula Tiba informa que já realizou conversas sobre a 113 

questão, porém, o problema é referente a mudanças recentes que permitem ao aluno escolher 114 

antecipadamente a prova que deseja realizar e, dessa forma, o INEP precisa do prazo a partir de 115 

agosto para personalizar as provas. Acredita ser válido o esforço em ajudar os alunos, porém, 116 

ressalta que a ProGrad conseguiu que o adiamento da colação de grau seja de apenas um mês, 117 

passando de dezembro para janeiro; 5) a representante discente de pós-graduação, Iara, sugere 118 

que, aos professores que se sentem incomodados com o barulho no piso vermelho, tentem 119 

solicitar alteração de sala de aula. Ainda, no papel de representante do ConsEPE no Conselho de 120 

Ética em Pesquisa (CEP), informa que conseguiram uma parceria com os programas de Pós-121 

Graduação e no dia 1° de agosto, das 14hs às 18hs, no campus Santo André, será realizada uma 122 

aula para os discentes, docentes e coordenadores de programas, visando sanar dúvidas 123 

relacionadas à submissão de projetos ao CEP. Aponta que atualmente diversos programas não 124 

indicam aos alunos que submetam seus projetos, principalmente nas áreas de humanidades, 125 

portanto será uma oportunidade para incentivar os alunos, expondo o quanto a ética em pesquisa 126 

é fundamental para o desenvolvimento de projetos em todas as áreas do conhecimento; 6) 127 

professor Daniel Pansarelli sugere a criação de uma Comissão pelo ConsEPE para trabalhar 128 

junto ao Conviva, à Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas (ProAP) e à 129 

Prefeitura Universitária (PU), de modo a aprofundar o estudo acerca dos espaços para integração 130 
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da comunidade e realizar apresentações do trabalho ao Conselho. Professor Dácio esclarece que 131 

o Conviva já conta com a participação de representante dos técnicos administrativos, das 132 

entidades de representação discente, da PU e da Superintendência de Obras, para 133 

desenvolvimento de estratégias. Informa que houve um amplo trabalho no ano passado, porém 134 

estão dependentes da finalização de alguns espaços, e, neste ano, as obras estão bastante 135 

desaceleradas, mas não paralisadas. Professor Klaus ressalta que já existem colegiados 136 

empenhados nessas questões, entretanto, acredita que um Grupo de Trabalho (GT) possa adotar 137 

um ponto de vista transversal.  Solicita a opinião da conselheira Patrícia Dantoni sobre a criação 138 

desse GT, ao que a conselheira acredita que mais uma instância para avaliar essa questão não 139 

seria eficiente. Ordem do Dia: Ata da V sessão ordinária de 2017, realizada no dia 13 de junho 140 

de 2017. Em discussão, são solicitadas as seguintes correção: a) linha 49: alteração de “Divisão 141 

Ambiental” por “Divisão de Gestão Ambiental”; b) linha 105: alteração do trecho: “das Ciências 142 

e Humanidades do CECS” por “dos cursos de Ciências Sociais Aplicadas do CECS”; c) linha 143 

125: correção da grafia da palavra “graduação”; d) linha 140: correção da grafia da palavra 144 

“reservas”; e) linha 151: correção do nome de professora Denise Consonni; f) linha 154: 145 

supressão no numeral “104” em meio ao texto; e g) linha 159: correção do nome do conselheiro 146 

Emerson. Acatadas as solicitações de correção, o documento é encaminhado para votação e 147 

aprovado com 4 abstenções. Proposta de Resolução que regulamenta a inclusão de carga horária 148 

em ações de extensão e cultura exigida nos cursos de graduação da UFABC. Professor Daniel 149 

Pansarelli apresenta o item, informando que a proposta origina-se da meta do Plano Nacional de 150 

Educação (PNE) que prevê assegurar, no mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos 151 

curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária, 152 

orientando sua ação, prioritariamente, para as áreas de grande pertinência social, até o ano de 153 

2024. Reforça que o assunto foi pautado com bastante antecedência para que seja possível um 154 

amplo debate e também porque é necessário planejamento para que as mudanças ocorram de 155 

maneira adequada, amenizando seus impactos. Informa que há cerca de um ano a Controladoria-156 

Geral da União (CGU) vem questionando o planejamento e ações da Universidade para atingir a 157 

meta.  Apresenta o documento, explicando seus artigos e esclarece que a resolução não 158 

estabelece como as mudanças deverão ser realizadas, pois será necessário considerar as 159 

especificidades de cada curso. Acrescenta que a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (ProEC) e a 160 

Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) se colocam à disposição para instruir essas mudanças de 161 

forma personalizada e adequada para cada curso. Por fim, informa que o assunto tramitou de 162 

maneira intensa pela Comissão de Graduação (CG) e, após amplos debates, foi aprovado sem 163 

nenhum voto contrário. Em discussão, são realizadas as seguintes intervenções: 1) solicita-se que 164 

seja realizado um exercício prático em um curso, uma vez que o cumprimento de 10% (dez por 165 

cento) da carga horária total do curso em práticas extensionistas impactaria em 23% os créditos 166 

das disciplinas obrigatórias, no caso do BC&T. Professor Daniel esclarece que o veto à 167 

diminuição da oferta das disciplinas de opção limitada e livres, conforme disposto no parágrafo 168 

1º do Art. 2º, não significa que as disciplinas obrigatórias terão que, necessariamente, ser 169 

diminuídas, pois existem diversas maneiras de se realizar atividades extensionistas que podem 170 

ser propostas por cursos específicos, por entidades estudantis e outros meios. Explica que a 171 

preocupação é que os cursos, para adequarem-se à Lei, transformem todas as suas disciplinas 172 

livres em atividades de extensão. Nesse sentido, o documento propõe-se a resguardar as 173 

disciplinas de opção limitada e livres. Professora Paula acrescenta que, não sendo definido que 174 

as atividades de extensão deverão ser realizadas nos componentes obrigatórios dos cursos, não 175 
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há como garantir que os discentes realizarão os 10% (dez por cento) de suas cargas horárias em 176 

ações extensionistas. Então, é sugerido que a minuta explicite que os primeiros cursos a 177 

implementar os 10% (dez por cento) de extensão em sua carga horária serão os Bacharelados 178 

Interdisciplinares (BI), uma vez que esses fazem parte de todos os cursos da UFABC; 2) 179 

questiona-se como as atividades de extensão serão registradas, uma vez que podem se dar de 180 

diversas maneiras, inclusive perpassando mais de uma disciplina. A área demandante explica que 181 

foram pensadas diversas possibilidades, dentre as quais a criação de um “E”, para Extensão, ao 182 

lado dos conceitos de Teoria + Prática + Individual (TPI). Porém acredita haver uma maneira de 183 

se realizar o registro sem uma alteração estrutural tão profunda. Em conversa com os técnicos 184 

em assuntos educacionais da ProGrad, esses informaram que o registro, provavelmente, poderá 185 

ser realizado da mesma maneira que são os estágios supervisionados e as atividades 186 

complementares; 3) argumenta-se que a normativa apresentada é demasiadamente enxuta, sendo 187 

necessárias diretrizes que tornem o processo mais claro; 4) questiona-se como será mantida a 188 

memória das discussões nos colegiados acerca da minuta, se as diretrizes não constarem no 189 

documento. Salienta-se que as diretrizes são importantes para nortear as Coordenações e os 190 

Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) dos Cursos e é sugerida a elaboração de um Anexo II, 191 

com diretrizes que possam ser utilizadas pelos cursos, de modo que norteiem as discussões dos 192 

cursos. A área demandante explica que o intuito da proposta é fazer com que os cursos reflitam, 193 

desde já, sobre como irão se adequar de modo que se cumpra o que dispõe a Lei. Ainda, afirma 194 

que a gama de atividades potencialmente extensionistas é muito grande e, assim, optou-se por 195 

não elencá-las de modo a não tornar o processo engessado. Ainda, afirma que a memória das 196 

discussões será mantida pelas equipes técnicas das Pró-Reitorias de Extensão e Cultura (ProEC) 197 

e de Graduação (ProGrad), entretanto, afirma parecer evidente, dado o teor das discussões, a 198 

necessidade de se acrescentar diretrizes, ressaltando o fato de não serem limitantes, mas apenas 199 

possibilidades e 5) sugere-se que os Núcleos Estratégicos sejam incluídos como viabilizadores 200 

da estratégia de fomento à extensão e à cultura na graduação da UFABC. Professor Daniel 201 

afirma ser possível pensar em ações de extensão organizadas pelos Núcleos Estratégicos. Após 202 

colocações, propõe-se que o assunto seja mantido na pauta da próxima sessão, ainda na Ordem 203 

do Dia, ao que é acatado pela Mesa e pela área demandante. Em meio às discussões, professor 204 

Klaus passa a presidência da Mesa ao professor Dácio e retira-se da reunião para que se dirija à 205 

Brasília para compromissos de trabalho. Retomada a discussão, são realizadas as seguintes 206 

sugestões: (I) no caput do Art. 1°, alterar a redação para: “Regulamentar a implantação no 207 

projeto pedagógico e na prática dos cursos de graduação de, no mínimo, 10% (dez por cento) da 208 

carga horária total dos cursos em ações de extensão e cultura.”; (II) utilizar a carga horária como 209 

unidade de referência para toda a Resolução; (III) supressão dos parágrafo 2° do Art. 1° e 210 

parágrafo 1° do Art. 2°, de modo que passem a ser diretrizes constantes no Anexo II, que 211 

também deve conter esclarecimentos sobre quais atividades serão consideradas como Extensão. 212 

Professor Daniel aponta que não considera propícia a supressão dos parágrafos citados, 213 

explicando que, com a supressão do parágrafo 1º do Art. 2º, haveria o risco de os cursos 214 

deixarem de ofertar as disciplinas de opção limitada e, sobretudo, as livres, para, em seu lugar, 215 

passar a ofertar as atividades de Extensão. Sugere-se, então, uma nova redação, conforme: “As 216 

adequações necessárias para contemplar a implantação de que trata o Art. 1º dessa Resolução, 217 

não resultarão na diminuição da carga horária de disciplinas de opção limitada e/ou livre.”. A 218 

área demandante acata a sugestão de redação, afirmando que estes parágrafos tratam-se das 219 

diretrizes fundamentais, baseadas nas discussões dos colegiados, e, por enquanto, das únicas 220 
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diretrizes estabelecidas; (IV) criação de um Grupo de Trabalho (GT), a fim de elaborar o plano 221 

de implantação, contando com a representação de membros do ConsEPE, da Pró-Reitoria de 222 

Extensão e Cultura (ProEC), da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad), e das plenárias dos 223 

cursos. A área demandante aprecia a sugestão, porém, acredita que seja propício criá-lo após a 224 

aprovação da Resolução, no âmbito de cada curso, individualmente e em conjunto com ProEC, 225 

ProGrad e NDE, que devem iniciar seus trabalhos com os dois Bacharelados Interdisciplinares, e 226 

apresentar relatórios ao ConsEPE quadrimestralmente; (V) no caput do Art. 2°, atrelar-se o 227 

período para alcance da meta ao ano que o curso terá de revisar seu Projeto Pedagógico, e, no 228 

parágrafo 2°, substituir o termo “apoio”, pois esse pode trazer uma conotação financeira e (VI) 229 

fazer menção ao Anexo III na Resolução, de modo a vinculá-lo ao documento. Após diversos 230 

apontamentos e prestados esclarecimentos, a área demandante registra sua satisfação com as 231 

discussões e se compromete a realizar as alterações no documento que se mantém na Ordem do 232 

Dia para deliberação na próxima sessão ordinária. Como nenhum dos participantes deseja fazer 233 

uso da palavra, o reitor agradece a presença de todos e encerra a sessão às 17h44. Do que para 234 

constar, nós, Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão de Conselhos; Daniely Dias Campos e 235 

Natália Paranhos Caoduro, assistentes em administração da Secretaria-Geral, em conjunto com a 236 

secretária-geral, Soraya Cordeiro, lavramos e assinamos a presente Ata aprovada pelo Conselho. 237 
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