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

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

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

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

magnífico reitor, Klaus Capelle, e presidida pelo vice-reitor, Dácio Roberto Matheus, com a 5 

presença dos seguintes conselheiros: Andréia Silva, representante dos técnicos administrativos; 6 

Annibal Hetem Júnior, diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais 7 

Aplicadas (CECS); Cristina Fróes de Borja Reis, representante docente CECS; Daniel Pansarelli, 8 

pró-reitor de extensão e cultura; Denise Consonni, representante docente do CECS; Edson 9 

Pinheiro Pimentel, diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Fábio 10 

Willy Parno, representante discente de graduação; Henrique Ferreira dos Santos, representante 11 

discente de graduação; Jair Donadelli Júnior, representante docente do CMCC; Luiz Antonio 12 

Celiberto Junior, representante suplente dos coordenadores de graduação; Marcela Sorelli 13 

Carneiro Ramos, pró-reitora de pesquisa; Marcos de Abreu Avila, representante suplente docente 14 

do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Paula Ayako Tiba, pró-reitora de 15 

graduação; Pedro Galli Mercadante, coordenador do Bacharelado em Ciência e Tecnologia 16 

(BC&T); Pieter Willem Westera, representante suplente docente do CCNH; Ramon Vicente 17 

Garcia Fernandez, coordenador do Bacharelado em Ciências e Humanidades (BC&H); Ronei 18 

Miotto, diretor do CCNH e Wagner Alves Carvalho, pró-reitor adjunto de pós-graduação. 19 

Ausências justificadas: Peter Maurice Erna Claessens, representante suplente docente do 20 

CMCC. Ausentes: Débora Correa de Siqueira, representante discente de pós-graduação; Diana 21 

Moreira dos Santos, representante discente de graduação; Glória Maria Merola de Oliveira, 22 

representante dos técnicos administrativos; Itana Stiubiener, representante docente CMCC; 23 

Luciana Zaterka, representante docente do CCNH; Marcella Pecora Milazzotto, representante 24 

dos coordenadores de pós-graduação; Maria Gabriela Silva Martins da Cunha Marinho, 25 

representante docente do CECS; Marina Bepo Garcia, representante discente de graduação e 26 

Paulo Luiz dos Reis, representante dos técnicos administrativos. Não votantes: Soraya Cordeiro, 27 

secretária-geral e Valéria Fabrício Borghesi, coordenadora da Comissão de Ética em Uso de 28 

Animais (CEUA).  Apoio administrativo: Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão de 29 

Conselhos; Daniely Dias Campos e Natália Paranhos, assistentes em administração e Thiene 30 

Pelosi Cassiavillani, secretária executiva da Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, o 31 

presidente em exercício, após cumprimentar os presentes, abre a sessão às 14h21, com os 32 

informes da Reitoria: 1) professor Dácio justifica a ausência do professor Klaus Capelle, que se 33 

encontra em período de férias regulares. No ensejo, convida professora Denise Consonni para 34 

compor a Mesa. Informes dos conselheiros: 1) professora Marcela Sorelli solicita a promoção 35 

do item 1 do Expediente, “Submissão das indicações de representantes discentes da pós-36 

graduação para comporem a Comissão de Ética em Uso de Animais, em atendimento ao que 37 

dispõe a Resolução ConsEPE nº 123”, para a Ordem do Dia. Não havendo manifestações 38 

contrárias, o assunto passa a ser o item 3 da Ordem do Dia; 2) professora Paula Tiba solicita a 39 

promoção do item 2 do Expediente, “Minuta de resolução que estabelece normas para a 40 
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solicitação de matrículas em disciplinas da graduação da UFABC, revoga e substitui a Resolução 41 

ConsEPE nº 201” para a Ordem do Dia, uma vez que há necessidade de definição acerca do tema 42 

antes do início das matrículas para o segundo quadrimestre de 2017. Após esclarecimentos, 43 

acorda-se que o item permanecerá no Expediente, podendo, no momento das discussões, ser 44 

promovido à Ordem do Dia; 3) o representante discente de graduação, Fábio, solicita que a 45 

Universidade se manifeste acerca das paralisações do dia 15 de março com certa antecedência, 46 

de modo que os alunos possam se planejar. Professor Dácio explica que a UFABC não pode se 47 

antecipar às decisões de outras categorias e, desse modo, aguardará as definições das categorias 48 

externas a ela; 4) professora Paula Tiba realiza a leitura da “Moção de preocupação com a 49 

redução do número de monitores de graduação para o ano de 2017”, aprovada pela Comissão de 50 

Graduação (CG) [cuja íntegra encontra-se no Anexo I desta ata]; 5) professor Ronei apresenta 51 

uma proposta de moção de preocupação, desse Conselho, nos mesmos termos da Moção emitida 52 

pela CG, em relação a redução do número de monitores de graduação para o ano de 2017. Após 53 

ponderações, acorda-se que professor Pansarelli elaborará uma nova proposta, que contemple as 54 

atividades de pós-graduação, pesquisa e extensão e a apresentará ao fim da pauta e 6) professora 55 

Cristina informa sobre a Semana de Luta das Mulheres na UFABC, afirmando terem sido cinco 56 

dias de atividades pensadas por um grupo de mulheres que se organizaram espontaneamente. 57 

Ainda, as atividades contaram com o apoio da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas 58 

Afirmativas (ProAP), do Núcleo de Estudos Estratégicos em Democracia, Desenvolvimento e 59 

Sustentabilidade (NEEDS), da Associação dos Docentes da UFABC (ADUFABC) e do 60 

Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais do ABC (SinTUFABC). Acrescenta que 61 

a participação das mulheres foi crescente ao longo da semana, havendo mesas, reflexões e rodas 62 

de conversa muito interessantes. Afirma que o principal ganho para a Universidade foi o 63 

fortalecimento, a integração e a união entre as mulheres e entre mulheres e homens da 64 

comunidade. Por fim, saúda a participação das mulheres terceirizadas nos debates, de modo que, 65 

cada vez mais, haja integração entre todos os membros da comunidade acadêmica. Ordem do 66 

Dia: Ata da II sessão ordinária de 2017, realizada no dia 14 de fevereiro de 2017. Em discussão, 67 

é solicitada uma correção na linha 66, conforme: onde se lê “Instituto de Pesquisas Tecnológico 68 

(IPT)”, leia-se “International Physicists' Tournament (IPT)”. Acatada a solicitação, o documento 69 

é encaminhado para votação e aprovado com 1 abstenção. Minuta de Resolução que altera a 70 

Resolução ConsEP nº 74.  Professor Ronei relata tratar-se de uma alteração pontual, uma vez que 71 

a maioria dos alunos apenas conseguem os requisitos para se candidatarem quando estão nos 72 

últimos anos, prestes a sair da Universidade, o que impede muitos de frequentar as Plenárias, 73 

estando elas, por esse motivo, esvaziadas de representação discente. Acrescenta que a alteração 74 

foi discutida com as Divisões Acadêmicas dos três Centros e todos apontaram a necessidade 75 

dessa alteração. Solicita que não sejam levantadas outras alterações, pois a revisão da Resolução 76 

como um todo ainda está em discussão na Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad). Após 77 

esclarecimentos e manifestações favoráveis a proposta, o documento, sem alterações, é 78 

encaminhado para votação e aprovado por unanimidade. Submissão das indicações de 79 

representantes discentes da pós-graduação para comporem a Comissão de Ética em Uso de 80 

Animais, em atendimento ao que dispõe a Resolução ConsEPE nº 123. A coordenadora da 81 

Comissão de Ética em Uso de Animais (CEUA), Valéria Borghesi, relata que, em função do 82 

afastamento dos representantes discentes anteriores é necessária a sua substituição. Desse modo, 83 

afirma terem sido indicadas as discentes de pós-graduação Sonia Carolina Guerrero Prieto e Laís 84 

Takata Walter como representantes titular e suplente, respectivamente. Professor Dácio cita a 85 
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importância da representação discente e agradece as discentes pelo interesse. Não havendo 86 

manifestações, as indicações são aprovadas por unanimidade. Expediente: Minuta de resolução 87 

que estabelece normas para a solicitação de matrículas em disciplinas da graduação da UFABC, 88 

revoga e substitui a Resolução ConsEPE nº 201. Professora Paula Tiba apresenta o assunto e 89 

explica que a Resolução ConsEPE n° 201, que estabelece normas para a solicitação de matrículas 90 

em disciplinas da graduação na UFABC, na ocasião em que foi aprovada passou pela Comissão 91 

de Graduação (CG) e então seguiu para o ConsEPE, instância onde a única alteração realizada 92 

foi a inclusão de uma disposição transitória. Entretanto, tal disposição não esclarece o que 93 

acontece a partir do período em que deixa de estar vigente, tornando necessária a discussão e 94 

definição das regras a partir do segundo quadrimestre de 2017. Agradece aos alunos por terem se 95 

atentado ao fato e, por fim, apresenta uma pesquisa realizada com os discentes a respeito das 96 

novas regras, que aponta que a maioria prefere que se mantenha porcentagem limitadora atual de 97 

150%. Em discussão, é questionado se, após a aprovação da nova regra pela Resolução ConsEPE 98 

n° 201, ainda há evidências de troca de vagas, ao que a área demandante esclarece que havia 99 

apenas indicativos de que isso ocorria, mas, após a aprovação da nova norma, o número de 100 

cancelamentos de matrícula diminuiu consideravelmente. Professor Dácio esclarece que não se 101 

sabe como ocorriam essas trocas de vagas ou quais eram os elementos de troca, posto que se 102 

houvesse qualquer comprovação dessa prática, haveria a necessidade de apuração e punição 103 

legalmente cabíveis. O representante discente Fábio agradece a ProGrad pela disposição em 104 

ouvir aos alunos nesse processo. A Mesa, então, propõe a promoção do item à Ordem do Dia. 105 

Não havendo manifestações contrárias, a promoção é considerada acatada pelo Conselho. Não 106 

havendo mais discussões, o assunto encaminhado para votação e aprovado por unanimidade. 107 

Finda a pauta e conforme acordado na seção de informes, a nova redação para a proposta de 108 

Moção é apresentada e professor Pansarelli lê o documento. Em consenso com a nova redação, 109 

professor Ronei retira sua proposta inicial e, não havendo outras manifestações, o documento é 110 

encaminhado para votação e aprovado por unanimidade. Então, é retomada discussão a respeito 111 

das atividades acadêmicas do dia 15 de março, porém, entendendo não se tratar de uma demanda 112 

a ser deliberada por esse Conselho, o presidente em exercício disponibiliza-se a tratar da questão 113 

ao final da reunião e, como nenhum dos participantes deseja fazer uso da palavra, agradece a 114 

presença de todos e encerra a sessão às 15h34. Do que para constar, nós, Fabiane de Oliveira 115 

Alves, chefe da Divisão de Conselhos. Daniely Dias Campos e Natália Paranhos, assistentes em 116 

administração e Thiene Pelosi Cassiavillani, secretária executiva da Secretaria-Geral, em 117 

conjunto com a secretária-geral, lavramos e assinamos a presente Ata aprovada pelo Conselho. 118 

 

 

Fabiane de Oliveira Alves     Natália Paranhos Caoduro 

Chefe da Divisão de Conselhos    Assistente em Administração  

    

 

Daniely Dias Campos      Thiene Pelosi Cassiavillani 
Assistente em Administração     Secretária Executiva 

 

 

Soraya Cordeiro 

Secretária-Geral  
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Anexo I 

 

 

MOÇÃO DE PREOCUPAÇÃO COM A REDUÇÃO DO NÚMERO DE MONITORES DE 

GRADUAÇÃO PARA O ANO DE 2017 

 

 

A COMISSÃO DE GRADUAÇÃO (CG) da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO ABC (UFABC), no uso de suas atribuições e considerando as deliberações 

ocorridas em sua I sessão ordinária de 2017, realizada no dia 16 de fevereiro de 2017, manifesta 

sua preocupação quanto à diminuição contínua do número de monitores de graduação, 

especialmente no ano de 2017. 

 

A monitoria é uma atividade discente que tem como objetivo auxiliar o professor, 

monitorando grupos de estudantes em projeto acadêmico, visando à melhoria da qualidade do 

ensino de graduação. Além disso, intensifica e assegura a cooperação entre estudantes e 

professores nas atividades básicas da Universidade, relativas ao ensino, à pesquisa e à extensão, 

assim como subsidia trabalhos acadêmicos, orientados por professores, por meio de ações 

multiplicadoras.  

 

Infelizmente, o número de monitores de graduação da UFABC decresceu nos 

últimos anos. O total de monitores, considerando os cursos presenciais e semipresenciais, 

diminuiu de 108 bolsas anuais e 45 bolsas quadrimestrais (semipresenciais) em 2016 para 80 

bolsas anuais e 8 no primeiro quadrimestre (semipresenciais) em 2017. Essa redução certamente 

trará prejuízos irreversíveis à qualidade de ensino de nossa Instituição e tem sido justificada em 

termos dos cortes orçamentários.  

 

Diante do quadro, a Comissão de Graduação manifesta sua preocupação e solicita a 

dotação de recursos orçamentários complementares, a fim de garantir ao menos a manutenção do 

número de monitores do ano de 2016. 

 

 

 

I sessão ordinária, 16 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

 

 

Paula Ayako Tiba 

Presidente 


