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Aos 14 dias do mês de fevereiro do ano de 2017, no horário das 14h, na sala dos Conselhos, 1 
1º andar, Bloco A, Torre I da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos 2 
Estados, 5001, Santa Terezinha, Santo André, realiza-se a I sessão ordinária do Conselho de 3 
Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) da UFABC de 2017, previamente convocada e 4 
presidida pelo magnífico reitor, Klaus Capelle, com a presença dos seguintes conselheiros: 5 
Dácio Roberto Matheus, vice-reitor; Adalberto Mantovani M. de Azevedo, pró-reitor 6 
adjunto de extensão e cultura; Alexandre Hiroaki Kihara, pró-reitor de pós-graduação; 7 
Andréia Silva, representante dos técnicos administrativos; Annibal Hetem Júnior, diretor do 8 
Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Antonio Alvaro 9 
Ranha Neves, representante docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); 10 
Carolina Moutinho Duque de Pinho, representante dos coordenadores de graduação; Claudia 11 
Oliveira da Silva, representante suplente dos técnicos administrativos; Cristina Fróes de 12 
Borja Reis, representante docente CECS; Denise Consonni, representante docente do CECS; 13 
Edson Pinheiro Pimentel, diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição 14 
(CMCC); Fabio Willy Parno, representante discente de graduação; Gilson Lameira de Lima, 15 
representante suplente docente do CECS; Gloria Maria Merola de Oliveira, representante 16 
dos técnicos administrativos; Henrique Ferreira, representante discente de graduação; Igor 17 
Leite Freire, pró-reitor adjunto de pesquisa; Itana Stiubiener, representante docente do 18 
CMCC; Jair Donadelli Júnior, representante docente do CMCC; Leonardo José Steil, pró-19 
reitor adjunto de graduação; Luciana Pereira, representante dos coordenadores de pós-20 
graduação; Maria Cecilia Leonel Gomes dos Reis, vice- coordenadora do Bacharelado em 21 
Ciências e Humanidades (BC&H); Marina Bepo Garcia, representante discente de 22 
graduação; Pedro Galli Mercadante, coordenador do Bacharelado em Ciência e Tecnologia 23 
(BC&T); Peter Maurice Erna Claessens, representante suplente docente do CMCC; Pieter 24 
Willem Westera, representante suplente docente do CCNH, e Ronei Miotto, diretor do 25 
CCNH.  Ausências justificadas: Luciana Zaterka, representante docente do CCNH. 26 
Ausentes: Débora Correa de Siqueira, representante dos discentes de pós-graduação e Diana 27 
Moreira dos Santos, representante discente de graduação. Não-votantes: Ana Maria 28 
Dietrich, docente do CECS, e Lilian Santos Leite Menezes, servidora da pró-reitoria de 29 
extensão e cultura. Apoio administrativo: Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão de 30 
Conselhos; Daniely Dias Campos e Natália Paranhos, assistentes em administração da 31 
Secretaria-Geral e Thiene Pelosi Cassiavillani, secretária executiva da Secretaria-Geral. 32 
Havendo quórum legal, o presidente em exercício, após cumprimentar os presentes, abre a 33 
sessão às 14h12, com os Informes da Reitoria: 1) professor Klaus passa a palavra à 34 
secretária-geral, Soraya Cordeiro, que informa ter sido procurada por alguns conselheiros 35 
que não receberam o e-mail com pauta e convocação desta reunião. O Núcleo de Tecnologia 36 
da Informação (NTI) já foi informado e está trabalhando na solução. Solicita aos 37 
conselheiros que se atentem ao recebimento do e-mail da próxima convocação, que será 38 
enviada no dia 7 de março, e também estará disponível para consulta no site; 2) professor 39 
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Klaus informa que a UFABC vem desenvolvendo junto ao Conselho Nacional de 40 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) um projeto piloto de aproximação das 41 
pesquisas da Universidade às demandas das indústrias brasileiras, que é o Doutorado 42 
Acadêmico Industrial (DAI). Esse projeto recebeu inicialmente uma cota de 20 bolsas, que 43 
foram todas ortogadas, e este ano haverá as primeiras defesas. Informa que no dia de ontem 44 
houvera a primeira reunião com o presidente do CNPq, Mário Neto Borges, quando 45 
conseguiu um compromisso da manutenção de oferta de 20 bolsas, além das atuais. 46 
Informes dos Conselheiros: 1) o representante discente da graduação, Fábio Willy, elogia o 47 
processo de matrícula, aponta as atividades desenvolvidas com os ingressantes e a interação 48 
das entidades estudantis, aproveita também para agradecer aos envolvidos, à Prefeitura 49 
Universitária (PU) e à Pró-Reitoria de Graduação (Prograd). Então, informa sobre o 50 
planejamento de ofertas de disciplinas, explicando que as matrículas realizadas no ano 51 
passado foram realizadas sem informações suficientes e, ao se obter acesso ao planejamento, 52 
foram encontrados diversos erros. Solicita uma revisão e cita exemplos ocorridos em cursos 53 
das engenharias, acrescenta ser necessária uma comissão que debata o planejamento de 54 
oferta das disciplinas formada na Comissão de Graduação (CG) ou neste Conselho. Informa 55 
ter feito, no dia de ontem, o mesmo informe no Conselho do Centro de Engenharia, 56 
Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (ConsCECS). Professor Klaus comenta o primeiro 57 
informe e parabeniza a ProGrad. Destaca que o processo ocorreu, pela primeira vez, 58 
integralmente pelo Sistemas Integrados de Gestão (SIG). Professor Leonardo Steil esclarece 59 
que no ano passado foi realizado um esforço para que cada coordenadoria de curso 60 
informasse suas expectativas de oferecimento real de vagas, permitindo indicar quais 61 
disciplinas seriam ofertadas em cada quadrimestre e os respectivos horários, por esse motivo 62 
o processo demorou. Esclarece que tem ciência da existência de erros e que se está buscando 63 
sua solução; 2) o representante discente da graduação Henrique Ferreira informa que, por 64 
iniciativa de um grupo de alunos dos cursos de engenharias e Física, do qual ele faz parte, 65 
foi realizada a inscrição em uma competição internacional de Física por meio do 66 
International Physicists’ Tournament (IPT). Informa que o grupo foi classificado para a pré-67 
seleção, tornando-se uma das 18 equipes que farão parte da competição, em abril, e a 68 
primeira equipe brasileira a conquistar esse privilégio, classificando-se entre os 6 melhores 69 
relatórios entregues. Agradece nominalmente aos professores Antônio Neves e Adriano 70 
Benvenho, que estão auxiliando nesta conquista. Acrescenta que estão realizando um rateio 71 
para custear a viagem. Professor Klaus agradece e parabeniza ao discente e aos envolvidos, 72 
ressalta o apoio da Reitoria e a luta em angariar fundos para esse fim; 3) professor Kihara 73 
comenta a respeito do informe dado pelo professor Klaus sobre o Doutorado Acadêmico 74 
Industrial (DAI), ressalta aspectos como sua importância frente às indústrias brasileiras e 75 
comenta sobre o cenário de recessão e o privilégio em conseguir angariar recursos para a 76 
continuidade das bolsas, agradece ao reitor pelo esforço e convida os docentes para 77 
conhecerem melhor o programa. No ensejo, informa sobre a necessidade de indicação de um 78 
discente de graduação e de um discente de pós-graduação para compor o Comitê Gestor do 79 
Programa de Assistência ao Ensino (PAE), em atendimento ao disposto no Art. 3º da 80 
Resolução ConsEPE nº 213. Professor Klaus passa a palavra à secretária-geral, Soraya, para 81 
esclarecimentos. Os indicados são os discentes Fábio Willy Parno, para a representação de 82 
graduação, e o discente Henrique Ferreira dos Santos, para a de pós-graduação; 4) 83 
professora Maria Cecília Reis divulga uma exposição de fotos que será realizada pelo 84 
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Bacharelado em Ciências e Humanidades (BC&H) em conjunto com os sistemas da 85 
Biblioteca, no campus São Bernardo do Campo, de 15 de fevereiro a 17 de março. Informa 86 
que o título é Viagem a Timbuktu. A curadora, Daniela Moreau, é historiadora pela 87 
Universidade de São Paulo (USP) e cientista política pela Universidade Estadual de 88 
Campinas (Unicamp), a exposição é baseada em seu livro que levanta a iconografia de 89 
cartões postais e fotografias do francês Edmond Fortier. O material também baseia estudos 90 
sobre a economia desta Região. Informa que será exibido o filme Timbuktu e, ao final da 91 
amostra, há a intenção de se promover atividades de cinema, debates sobre o assunto e 92 
metodologia de pesquisas iconográficas. Faz o convite a todos. Professor Klaus agradece 93 
pela iniciativa; 5) professor Ronei relata que a quantidade de discentes no programa de 94 
monitoria das disciplinas de graduação sofreu queda significativa este ano, apresenta dados 95 
advindos da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) e retoma números desde 2014. Solicita 96 
que seja dada prioridade à questão, conclamando atenção da Prograd e da Reitoria. Informa 97 
ainda ter havido outro problema, que se refere ao período disponibilizado para apresentação 98 
de propostas de monitoria pelos docentes, de 20 de dezembro a 13 de janeiro, ocasião em 99 
que a maior parte dos docentes estava em férias. Esclarece que seu nome consta no projeto 100 
como coordenador de tecnologias educacionais à distância, entretanto, não foi consultado e 101 
não o viu antes. Professor Kihara questiona se nos números relatados incluem os discentes 102 
da pós-graduação, ao que o professor Ronei responde que não. Professor Leonardo Steil 103 
esclarece a respeito do período para apresentação das propostas, informando que se deu 104 
dessa forma por conta de discussões orçamentárias e outros fatores debatidos na Comissão 105 
de Graduação. Informa que pela primeira vez foi aberta a possibilidade para alunos serem 106 
monitores voluntariamente, o que vem apresentando bom resultado. Ainda, ressalta que o 107 
número de 80 monitores diz respeito apenas aos monitores presenciais, sendo que o edital 108 
para monitoria à distância está separado. Professor Pedro Galli esclarece que no programa 109 
de monitoria no Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T) o número de monitores 110 
deste ano foi igual ao do ano passado. Por fim, professor Ronei pede manifestação da 111 
Reitoria a respeito do assunto, ao que o reitor responde que não poderá se aprofundar na 112 
questão neste momento, por tratar-se da sessão de informes, entretanto, afirma que seria 113 
bom ter mais monitores, porém as demandas são muitas e os recursos reduzidos. Ressalta 114 
que o que é possível está sendo realizado;  6) professora Cristina Fróes informa sobre o 115 
Núcleo de Estudos Estratégicos Sobre Democracia, Desenvolvimento e Sustentabilidade, 116 
que passa a coordenar desde novembro e conta com 30 membros. Informa que neste ano 117 
pretendem fazer uma série de eventos sobre ensino e pesquisa e divulga que, conforme 118 
consta na resolução de criação do Núcleo, haverá um seminário interno em março com 119 
abertura para entrada de novos membros e discussões a respeito do regimento, orçamento e 120 
outras questões pertinentes à pesquisa interdisciplinar. Convida todos para que participem 121 
do evento e, em havendo interesse, participem também da pesquisa; 7) professora Itana 122 
Stiubiener comenta sobre seu mandato neste Conselho, aponta que diversas vezes insistiu e 123 
permanecerá a pedir que os Conselhos Superiores debatam e decidam sobre políticas 124 
institucionais da Universidade. Ressalta a importância que se decida, por meio destas 125 
instâncias, sobre as prioridades e questões orçamentárias. Por fim, cita a questão das 126 
monitorias e o impacto na graduação. Professor Kihara explica sobre o programa de 127 
monitoria que os alunos da pós-graduação farão à graduação, enfatizando que acarretará 128 
benefícios para todos os envolvidos, tendo em vista a demanda da graduação por monitoria e 129 
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o interesse de pós-graduandos em se preparem para atividades de ensino.  Ordem do Dia: 130 
Ata da XI sessão ordinária de 2016, realizada no dia 13 de dezembro de 2016. Em discussão,  131 
solicita-se correção do texto na linha 151  conforme: onde se lê “[...] principalmente as 132 
Engenharias, que possuem qualquer disciplina na lista[...]”, leia-se [...] “principalmente as 133 
Engenharias, que não possuem qualquer disciplina na lista[...]”. Acatada. Sem mais 134 
manifestações, o documento é encaminhado para votação e aprovado com 4 abstenções.  135 
Alteração do Calendário Acadêmico 2017. Professor  Leonardo relata que considerando o 136 
Art. 47 da  Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) a UFABC deve ter 200 dias letivos 137 
em 2017, já com a reposição dos feriados. Após a aprovação do calendário acadêmico 2017, 138 
foi verificado um problema quando a reposição for aos sábados, desse modo  há necessidade 139 
de alteração da reposição agendada para o dia 16 de dezembro, sábado,  para o dia 21 de 140 
dezembro, segunda-feira, tendo as demais datas de reposição seguindo no decorrer da 141 
semana. Solicita-se correção no documento onde consta “16 de novembro” conste “16 de 142 
dezembro”. Acatada. Não havendo manifestações adicionais, o documento é encaminhado 143 
em votação é aprovado por unanimidade.  Projeto de Curso de Especialização em “Educação 144 
em Direitos Humanos”. A técnica administrativa, Lilian Santos Leite Menezes relata que a 145 
proposta  de criação do curso de especialização em Educação em Direitos Humanos foi 146 
apresentada pela professora Ana Maria Dietrich no Comitê  de Extensão e Cultura (CEC), 147 
onde  foi aprovado com  algumas sugestões de alterações acatadas. Informa que a proposta 148 
tem origem na proposta do curso de Aperfeiçoamento que foi realizado pela Pró-Reitoria de 149 
Extensão e Cultura (ProEC) em 2014, com parceria da Secretaria de Educação Continuada, 150 
Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI ) do Ministério da Educação (MEC) e  151 
Prefeitura de São Paulo e apoio da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad).  A proposta foi 152 
apresentada e aprovada quanto ao mérito no Comitê Gestor Institucional de Formação 153 
Inicial e Continuada de Profissionais do Magistério de Educação Básica da UFABC 154 
(COMFOR UFABC), no CEC e no Conselho do CECS (ConsCECS). A proposta para esse 155 
ano é que seja uma oferta específica para ex-alunos do curso de Aperfeiçoamento, que,  156 
farão mais um módulo de 180 horas, entregando assim suas monografias. Serão ofertadas 157 
100 vagas. Afirma ainda que  há grande demanda na comunidade, sendo que se tem mais de 158 
500 alunos formados no curso de Aperfeiçoamento. O curso é para educação em direitos 159 
humanos, questões educacionais que estão eminentes nas escolas,  voltado para um público 160 
formado por professores, gestores escolares, equipes escolares  e pessoas que tenham 161 
envolvimento com essa temática. Finaliza com a parecer favorável à aprovação. Professor 162 
Klaus complementa que no final de 2016 foi lançado o Pacto Nacional pelos Direitos 163 
Humanos, uma iniciativa dos Ministérios da Educação e da Justiça,  e a UFABC aderiu a 164 
esse pacto. Entre as atividades previstas nesse pacto está a divulgação do conceito de 165 
direitos humanos e a oferta de cursos nessa área, de modo que essa proposta vem no 166 
momento exato. Em discussão,  os proponentes são parabenizados pela proposta, além de 167 
alguns questionamentos e comentários: a) questiona-se sobre trabalho de conclusão de curso 168 
ou monografia e avaliações. Professoa  Ana Maria esclarece que os alunos irão fazer 169 
diagnósticos ao longo do curso e a proposta é se fazer um projeto de intervenção e 170 
implementar dentro da unidade de ensino, o que será considerado trabalho de conclusão de 171 
curso e também será avaliado mediante esse projeto, ainda se tem um módulo de plano de 172 
avaliação educacional; b) questiona-se sobre o público alvo. É esclarecido que o público 173 
alvo é para atender demanda social, há uma série de profissionais que se encaixam 174 
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atendendo a um disposto no plano nacional dos direitos humanos, onde consta que a 175 
educação em direitos humanos é uma educação não formal, assim além de profissionais da 176 
educação há outros que se enquadram; c) questiona-se sobre os recursos para oferta do 177 
curso. Informa que com os recursos recebidos do MEC foram elaborados os novos módulos, 178 
porém ainda não há verba para contratação de tutores  e monitores. A ideia é que com o 179 
curso aprovado se faça mais parcerias e obtenha apoios para a captação de recursos; d) 180 
questiona-se sobre os polos dos encontros presenciais. Alega que para essa primeira oferta 181 
foi realizada parceria com a Prefeitura de São Paulo para que as aulas presencias sejam nos 182 
Centros de Direitos Humanos, que possuem auditórios e bibliotecas especializadas, além de 183 
serem localizados nas 4 regiões de São Paulo. Há também as seguintes sugestões de 184 
alteração do texto: a) na página 5, retirar a palavra “preferencialmente” no texto que se 185 
refere ao público alvo do projeto pedagógico e especificar em edital. Acata; b) alterar o texto 186 
para: onde se lê “TIDIA”, leia-se “Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)”. Acatada; c) 187 
retirar do documento os elementos que tratem da oferta do curso. Acatada; d) alterar o texto 188 
para:  onde se lê “Facebook”, leia-se “mídias sociais”. Acatada; e) criar módulo 12 de 189 
Metodologia Científica, para que se prepare o projeto de intervenção como sendo o trabalho 190 
de conclusão de curso ou monografia, com defesa presencial. Acatada; e) retirar as 191 
informações sobre os polos do projeto pedagógico e mencionar em edital. Acatada; f) no 192 
texto referente a avaliação alterar “notas” por “conceitos”. Acatada; g) acrescentar que ao 193 
menos 50% das avaliações devem ser presenciais. Acatada; h) retirar do texto do projeto 194 
pedagógico as porcentagens de presença em aulas e explicitar em edital. Acatada. Findas as 195 
discussões, o documento com alterações é encaminhado para votação e aprovado por 196 
unanimidade. Como nenhum dos participantes deseja fazer uso da palavra, o reitor agradece 197 
a presença de todos e encerra a sessão às 15h39. Do que para constar, nós, Fabiane de 198 
Oliveira Alves, chefe da Divisão de Conselhos. Daniely Dias Campos, Natália Paranhos,  199 
assistentes em administração da Secretaria-Geral, Thiene Pelosi Cassiavillani, secretária 200 
executiva da Secretaria Geral e Soraya Cordeiro, secretária-geral lavramos e assinamos a 201 
presente Ata aprovada pelo Conselho. 202 
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