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Aos 17 dias do mês de outubro 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 IX 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 pela professora Denise Consonni, representante 5 
docente do CECS; com a presença dos seguintes conselheiros: Adalberto Mantovani M. de 6 
Azevedo, pró-reitor adjunto de extensão e cultura; Alexandre Hiroaki Kihara, pró-reitor de pós-7 
graduação; Annibal Hetem Junior, diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências 8 
Sociais Aplicadas (CECS); Carolina Moutinho Duque de Pinho, representante dos coordenadores 9 
de graduação; Cássia Gonçalves de Souza, representante dos técnicos administrativos; Edson 10 
Pinheiro Pimentel, diretor Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Emerson 11 
Bellini Lefcadito de Souza, representante dos técnicos administrativos; Fábio Willy Parno, 12 
representante discente de graduação; Juliete Vitorino dos Santos, representante suplente discente 13 
de pós-graduação; Jair Donadelli Júnior, representante docente do CMCC; Marcela Sorelli 14 
Carneiro Ramos, pró-reitora de pesquisa; Marcos Vinícius Pó, coordenador do Bacharelado em 15 
Ciência e Humanidades (BC&H); Patrícia Dantoni, representante docente do Centro de Ciências 16 
Naturais e Humanas (CCNH); Paula Ayako Tiba, pró-reitora de graduação; Pedro Galli 17 
Mercadante, coordenador do Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T); Peter Maurice Erna 18 
Claessens, representante docente do CMCC; Pieter Willem Westera, representante docente do 19 
CCNH; Rodrigo Fresneda, representante docente do CMCC; Ronei Miotto, diretor do CCNH e 20 
Silas Araújo Leite de Oliveira, representante dos técnicos administrativos. Ausências 21 
justificadas: Dácio Roberto Matheus, vice-presidente; Gilberto Marcos Antônio Rodrigues, 22 
representante docente do CECS e Marco Antônio Bueno Filho, representante docente do CCNH. 23 
Ausentes: Cristina Fróes de Borja Reis, representante docente do CECS; Isis Sousa Oliveira 24 
Pereira, representante discente de pós-graduação; Larissa Mayumi Yokoi, representante discente 25 
de graduação; Paulo Henrique de Mello Sant’Ana, representante dos coordenadores de pós-26 
graduação; Rafael Cândido de Lima Junior, representante discente de graduação e Rodilei Silva 27 
Morais, representante discente de graduação. Não votantes: Francisco José Brabo Bezerra, 28 
docente do CMCC; Gabriel Valim Alcoba Ruiz, servidor técnico-administrativo; Isis Mustafa de 29 
Assis, discente de graduação; Leonardo José Steil, pró-reitor adjunto de pós-graduação; Paloma 30 
Breit dos Santos, discente de graduação e Soraya Cordeiro, secretária-geral. Apoio 31 
administrativo : Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão de Conselhos; Daniely Dias 32 
Campos e Natália Paranhos Caoduro, assistentes em administração da Secretaria-Geral. Havendo 33 
quórum legal, a presidente em exercício, após cumprimentar os presentes, abre a sessão às 34 
14h14, com os informes da Reitoria: 1) Professora Denise justifica a ausência do presidente, 35 
professor Klaus Capelle, que está em reunião da Associação Nacional dos Dirigentes das 36 
Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) e a ausência do vice-presidente, professor 37 
Dácio, que se encontra em licença para campanha à Reitoria. Convida o professor Ronei Miotto 38 
para compor a Mesa; 2) passa a palavra à secretária-geral, Soraya Cordeiro, que informa o 39 
funcionamento dos novos microfones instalados na sala. Informes dos Conselheiros: 1) 40 
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Professor Alexandre Kihara informa que, na semana passada, aconteceu o workshop da Pós-41 
Graduação, que contou com a participação de todos os coordenadores de curso de Pós-42 
Graduação. Aponta ter sido uma oportunidade para apreciação das avaliações dos cursos e de 43 
debate com os coordenadores, inclusive acerca das metas dos programas, buscando melhorar 44 
suas notas na Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES). Acrescenta 45 
que a UFABC recebeu o Prêmio CAPES de Tese, auferido ao aluno Tiago Barbin Batalhão por 46 
sua tese “Avanços Teóricos e Experimentais em Termodinâmica Quântica”, doutorando este que 47 
também recebeu, no ano passado, o prêmio de excelência acadêmica da Pós-Graduação. Informa 48 
que o discente teve seu projeto negado pela FAPESP, entretanto, foi aceito pela UFABC e ele, 49 
então, teve a oportunidade de receber a bolsa UFABC, ressaltando a qualidade dos alunos 50 
formados pela Universidade. Lembra que, no ano passado, a UFABC recebeu o Prêmio CAPES 51 
de Tese e uma menção honrosa na área Interdisciplinar. Complementa que o docente orientador 52 
do aluno está no CCNH; 2) professor Ronei destaca que este mês é realizada a campanha 53 
Outubro Rosa e solicita a todos que conversem com as mulheres com quem convivem e às 54 
conselheiras que prestem atenção no assunto “câncer de mama”, pois é de extrema importância. 55 
Presidente agradece o informe; 3) conselheiro Fábio Willy, representante dos discentes de 56 
graduação, informa que solicitou a inclusão de dois assuntos na pauta, que foram negados. 57 
Explica que se tratava de jubilação de discentes e havia uma minuta de ato decisório que 58 
suspenderia o desligamento e bloqueio de matrícula dos discentes que tiveram seu recurso 59 
indeferido, conforme consta no Art. 3º da Portaria da ProGrad nº 047, de 18 de setembro de 60 
2017, até que estes fossem analisados em instâncias superiores, conforme previsto no Art. 57 da 61 
Lei nº 9784, de 29 de janeiro de 1999 e afirmado pelo Juízo de Admissibilidade nº 62 
39/2017/CORREG. Apresenta o documento e discorre brevemente sobre o histórico dos alunos. 63 
Professora Denise passa a palavra professora Paula Tiba para explicações quanto aos 64 
procedimentos adotados no processo. Professora Paula especifica os Art. 3° e 8° da Resolução 65 
ConsEPE n° 166 e esclarece os procedimentos adotados pela Pró-Reitoria de Graduação 66 
(ProGrad), por meio da Divisão de Ensino e Aprendizagem Tutorial (DEAT) e relata que em 67 
maio deste ano, por meio de análise automática dos históricos dos alunos no sistema, foi 68 
publicado pela ProGrad, no Boletim de Serviço n° 652, o desligamento de 152 discentes, 69 
entretanto, 110 alunos fizeram a solicitação de recurso, que, após análise e elaboração de 70 
relatório pela ProGrad, foi enviado à uma Comissão Mista, conforme previsto na Resolução, 71 
havendo, então, o deferimento de 81 dos recursos, para os quais foram utilizados critérios 72 
relacionados ao Coeficiente de Progressão (CPk) e ao Coeficiente de Aproveitamento (CA). 73 
Acrescenta que, considerando que o recurso teve efeito suspensivo e alguns discentes cursaram o 74 
décimo quadrimestre, a Comissão decidiu aguardar a semana de lançamento de conceitos de 75 
recuperação para reavaliar alguns casos e, então, mais 4 discentes tiveram seus recursos 76 
deferidos. Ao final do processo, houve 85 casos deferidos e 25 indeferidos. Ainda, informou que 77 
a ProGrad consultou a Procuradoria Federal da UFABC quanto aos procedimentos de 78 
desligamento dos alunos e foi esclarecido que não houve falha nos procedimentos quanto à 79 
legalidade, quantidade de instâncias recursais e canais utilizados para publicidade dos 80 
desligamentos. Por fim, explica que a solicitação dos discentes foi acatada, de forma que foi 81 
instituído um Grupo de Trabalho (GT) com representação discente, docente e dos técnicos 82 
administrativos, que reavaliará a Resolução ConsEPE n° 166. Acrescenta que será possível 83 
utilizar o Sistema Integrado de Gestão (SIG) para realizar acompanhamento contínuo dos alunos 84 
e identificar casos de possível jubilação, trabalho que hoje é realizado de maneira pontual pelos 85 
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servidores da DEAT. Passa a palavra para o professor Pedro Galli, presidente da Comissão 86 
Mista, que dá explicações sobre os critérios utilizados e do cuidado tomado pela Comissão em 87 
não ultrapassar os limites impostos pela Resolução mencionada, a Comissão buscou identificar 88 
os alunos que teriam condições de finalizar seus estudos. Professor Ronei aponta não acreditar 89 
ter havido irregularidades no julgamento da Comissão Mista ou mesmo nos procedimentos 90 
adotados pela ProGrad, entretanto, é viável conceder aos discentes uma terceira instância de 91 
recurso, já que é previsto em lei essa possibilidade, assim, defende que seja acatado o pedido dos 92 
alunos de inserção do assunto na pauta e, posteriormente, sua aprovação. É questionado ao 93 
discente Fábio se, após as explicações dadas, deseja manter o pedido de inclusão, ao que o 94 
conselheiro afirma que sim e cita ainda o Juízo de Admissibilidade nº 39/2017/CORREG, no 95 
qual é recomendado aos alunos que recorram junto à Reitoria sobre a decisão. Após 96 
questionamento, a solicitação de inclusão do item na pauta é secundada por diversos 97 
conselheiros. Em votação, o item passa a compor a pauta desta sessão, como terceiro item do 98 
Expediente, com 16 votos favoráveis e 5 abstenções; 4) o representante dos técnicos-99 
administrativos, Emerson, informa que foram finalizados os trabalhos do GT Pós-Graduação e 100 
que estão sendo realizadas tentativas de marcar uma data junto ao Sindicato e à Reitoria para 101 
apresentação dos trabalhos realizados, entretanto, não conseguem resposta da Reitoria aos e-102 
mails enviados. Acrescenta que foi proposta a data de hoje, assentida pelo Sindicato, mas sem 103 
qualquer retorno da Reitoria. Ainda, informa que representantes do GT protocolaram uma 104 
solicitação de resposta, porém, não houve sucesso. Então, o conselheiro entrega uma cópia 105 
impressa do e-mail à Mesa e solicita que seja repassado à Reitoria. Informa também sobre o 106 
Projeto de Lei do Senado n° 116/2017, que se encontra tramitando na Comissão de Constituição 107 
e Justiça (CCJ) e dispõe sobre a possibilidade de demissão de servidores públicos, inclusive por 108 
questões de saúde. O projeto é de autoria de Maria do Carmo Alves, que faltou a mais de 80% 109 
das sessões do Senado; 5) professora Paula Tiba informa que a ProGrad está realizando uma 110 
ação em conjunto com as direções de Centro para otimizar a ofertas de disciplinas, distribuindo o 111 
horário ao longo da semana e, assim, cumprindo o disposto nos Projetos Pedagógicos. Por esse 112 
motivo, é possível haver atrasos no envio do Planejamento Anual de Disciplinas de 2018 à 113 
Reitoria, de acordo com o disposto na Resolução ConsEPE n°100. Explica que essa alteração 114 
visa a melhorar a alocação didática e aperfeiçoar a utilização dos espaços físicos na UFABC. A 115 
princípio, está sendo realizado um teste para o primeiro quadrimestre e, havendo sucesso, o 116 
planejamento dos horários de todas as disciplinas de 2018 estará disponível até o final deste ano. 117 
Ordem do Dia: Ata da VII sessão ordinária de 2017, realizada no dia 08 de agosto de 2017. 118 
Secretaria-Geral, Soraya Cordeiro, apresenta o documento e informa que o texto da linha 291 foi 119 
alterado para melhor entendimento, mesmo não estando errado, conforme solicitado, passando a 120 
ser “Encaminha-se a proposta da relatoria para votação. Com apenas 2 votos favoráveis, a 121 
proposta não é aprovada. Encaminha-se a proposta de redação original para votação. Aprovada 122 
com 21 votos favoráveis e 2 abstenções”. Ainda, esclarece que o conteúdo da linha 457 não foi 123 
modificado por motivo de que a equipe da Divisão dos Conselhos ouviu, novamente, o áudio da 124 
reunião, e concluiu que o conteúdo estava correto. Então, lê para o conselho a transcrição 125 
daquele momento da reunião [cuja íntegra encontra-se no Anexo I desta ata]. Em discussão, são 126 
prestados esclarecimentos adicionais. Não havendo manifestações, nem tampouco propostas de 127 
aprimoramento do texto, o documento é encaminhado para votação e aprovado com 1 abstenção. 128 
Ata da VIII sessão ordinária de 2017, realizada no dia 26 de setembro de 2017. Não há 129 
manifestações. Em votação, o documento é aprovado com 5 abstenções. Expediente: Calendário 130 
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ConsEPE 2018. Soraya Cordeiro apresenta a proposta de calendário ao Conselho, informa que as 131 
datas indicadas já consideram o calendário acadêmico, de forma que as reuniões não sejam 132 
realizadas durante os períodos de recesso. Ainda, menciona as alterações realizadas nos prazos 133 
para envio de sugestões para compor as pautas à Divisão de Conselhos da Secretaria-Geral, bem 134 
como a data de envio das pautas, passando das terças-feiras para as sextas-feiras anteriores, com 135 
o objetivo de ampliar o tempo para análise da pauta pelos conselheiros. Em discussão, são feitas 136 
manifestações favoráveis à proposta. Propõe-se a inclusão da data de posse dos novos 137 
conselheiros, de modo a facilitar a informação aos discentes que serão eleitos neste ano. Fabiane 138 
Alves, chefe da Divisão dos Conselhos, esclarece que, findando-se o período de eleições, será 139 
encaminhado a todos os eleitos um e-mail de boas-vindas,  que também os convidará para uma 140 
reunião de treinamento e serão fornecidas todas as informações necessárias, inclusive acerca da 141 
data da posse. Então, findam-se os questionamentos e, sem manifestações contrárias, o item é 142 
promovido para a Ordem do Dia. Em votação, é aprovado por unanimidade. Correção de 143 
disciplinas no Projeto Pedagógico do curso de Licenciatura em Matemática, cuja revisão foi 144 
aprovada na VIII sessão ordinária do ConsEPE de 2017. Professora Denise informa que, a tempo 145 
de o Projeto Pedagógico ser publicado no Boletim de Serviços da UFABC, foi detectado um erro 146 
e, por esse motivo, o documento está de volta para a deliberação no ConsEPE. Professor 147 
Francisco José Brabo Bezerra exibe a alteração proposta, na página 60, item 17, em seu 6° 148 
paragrafo, onde é excluído o trecho “...exceto Educação Inclusiva, que deverá ser aproveitada 149 
como obrigatória conforme matriz de convalidação” e substituído por “A disciplina Educação 150 
Inclusiva que é obrigatória na matriz curricular de 2018 será considerada opção limitada para os 151 
alunos que optarem por integralizar o curso pela matriz curricular 2010”. Não há 152 
questionamentos e, sem manifestações contrárias, o item é promovido para a Ordem do Dia. Em 153 
votação, o novo texto é aprovado por unanimidade. Ato Decisório que suspende o desligamento 154 
e bloqueio de matrícula dos discentes que tiveram seus recursos indeferidos. O representante 155 
discente de graduação, Fábio, relata que esse documento vem de uma demanda dos próprios 156 
discentes mencionados na Portaria da ProGrad nº 047, de 18 de setembro de 2017, que solicitam 157 
a reanálise  dos recursos indeferidos no Art. 3º da Portaria citada. Informa que, durante o terceiro 158 
quadrimestre, muitos desses alunos já estavam matriculados e cursando disciplinas quando 159 
houve a publicação da Portaria com a comunicação de que não faziam mais parte do quadro de 160 
alunos da UFABC, o que foi muito prejudicial, com várias consequências, como perdas de 161 
bolsas, perdas de estágios, perda de tempo dos alunos. Ainda, há alunos com deficiências que 162 
tiveram seus recursos indeferidos, num momento em que a UFABC aprovou no último ConsUni 163 
o aumento da cota para pessoas com deficiência, constata que a UFABC não tem infraestrutura 164 
para atender com qualidade essas pessoas, sendo tudo somente pro forma. Solicita 165 
esclarecimentos sobre o parecer da Procuradoria quanto à referência ao recurso duplo. Finaliza 166 
solicitando que o Conselho suspenda o desligamento e o bloqueio de matrículas desses discentes 167 
até que os recursos sejam analisados em nova instância. Cabe ao ConsEPE decidir a instância e 168 
sua forma. Passa a palavra à discente de graduação, Paloma Breit dos Santos, que complementa 169 
informando que a referida aprovação no ConsUni congela em 3% a cota interna da UFABC para 170 
pessoas com deficiência, porém, na prática, essa porcentagem será aumentada para até 7% em 171 
decorrência da aprovação da Lei nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016. Pondera que é 172 
necessário não somente essas pessoas ingressarem na UFABC, mas também tratá-las de forma 173 
justa e com qualidade para que possam permanecer e se formar. Professor Ronei sugere que os 174 
apontamentos sejam divididos em duas etapas, a primeira, o ConsEPE deve decidir se terá uma 175 
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nova instância de recurso, em caso positivo, delibera-se qual será sua forma. Professora Paula, 176 
esclarece, quanto ao segundo grau de recurso, que houve uma reanálise pela própria Comissão 177 
Mista. Quanto à reserva de vagas para pessoas com deficiência, está sendo tratada também pelo 178 
edital de ingresso de 2018, que já foi aprovado pela Comissão de Graduação (CG), tendo 294 179 
vagas reservadas e será deliberado por este Conselho brevemente. Ainda, informa que sobre as 180 
bolsas já houve uma conversa com a ProAP, para que, nos mesmos moldes que acontece com as 181 
matrículas, os recursos possam suspender também os efeitos suspensivos sobre as bolsas. Em 182 
discussão, questiona-se sobre a informação de que os alunos estavam matriculados e cursando 183 
disciplina, se esses alunos não estavam a par de que estariam na iminência de um desligamento. 184 
Professora Paula esclarece que os alunos sabiam que após interpolarem os recursos, esses 185 
poderiam ser deferidos ou indeferidos. Entretanto, foi permitido que esses alunos se 186 
matriculassem e cursassem a primeira semana do terceiro quadrimestre. Questiona-se sobre a 187 
quantidade de alunos com deficiência que foram desligados. Fábio informa que no Juízo de 188 
Admissibilidade nº 39/2017/CORREG consta “que a Resolução não estabelece critérios para 189 
análise dos problemas de saúde dos discentes”, por esse motivo sugere que haja membros da 190 
ProAP e da DEAT na avaliação da nova instância do recurso. Faz a leitura do item “d” do Juízo 191 
de Admissibilidade: “que na devolutiva final, assinada por apenas dois membros da Comissão, 192 
consta que um dos critérios utilizados na análise do recurso foi a progressão do desempenho dos 193 
alunos após o acompanhamento com a DEAT. Com isso, o aluno que estava com problemas de 194 
saúde no início do curso, com baixo desempenho acadêmico e teve sua saúde restabelecida no 195 
final do período, apresentou progressão e foi mantido no curso. Já outro, que tenha ficado doente 196 
no final do período, mesmo que com desempenho equivalente, por ter evolução decrescente, foi 197 
excluído do curso. Não há números de pessoas com deficiência, pois não houve tratamento caso 198 
a caso. Professor Pedro Galli informa que a Comissão Mista tentou analisar caso a caso, pois 199 
recebe os dados concretos de cada aluno, mas não estava sendo produtivo e foi preciso 200 
estabelecer um critério equânime. Foi considerado também  que alunos com problemas de saúde 201 
ou outros problemas teriam a possibilidade de trancar o quadrimestre. Fábio menciona que a 202 
decisão da “régua” da Comissão talvez não tenha sido a melhor, pois não foram tratadas as 203 
especificidades de cada aluno. Além de explicitar que não serão  discutidos os critérios da 204 
Resolução ConsEPE nº 166, neste momento, pois a Reitoria já nomeou um Grupo de Trabalho 205 
para esse fim. Informa ainda que a questão do trancamento é mais complicada, tendo em vista 206 
haver vários fatores envolvidos a serem considerados como: questões financeiras, psicológicas, 207 
dentre outras que fazem com que o trancamento não se limite a um simples preencher de 208 
formulário. Questiona-se sobre os critérios utilizados pela Comissão e sugerido que em caso de 209 
uma nova instância de recurso que os critérios do recurso sejam estabelecidos anteriormente para 210 
que os alunos tenham conhecimento antes da avaliação. Professora Paula e professor Pedro 211 
explicam por meio de exemplos práticos as questões dos números dos CA e CR. Questiona-se 212 
sobre o efeito da suspensão do desligamento no meio do quadrimestre, ao que foi esclarecido que 213 
os alunos estão dando continuidade em suas atividades e em suas aulas por reconhecerem que 214 
nem todos seus laudos e documentos foram analisados.  Em relação ao documento sugere-se: a) 215 
deixar explícito no Ato Decisório a criação da nova Comissão e sua composição e estipular prazo 216 
para os trabalhos; b)  deixar claro se os alunos que tiveram seus recursos indeferidos já serão 217 
automaticamente incluídos para essa nova análise ou terão que solicitar novamente; c) explicitar 218 
que o documento suspende o Art. 8º, parágrafo 2º da Resolução ConsEPE nº166 somente para 219 
esse caso, visto que já há um GT trabalhando na revisão da Resolução. Ainda, feitas as seguintes 220 
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ponderações: a) se é correto o mesmo documento solicitar uma nova instância de recurso, criar 221 
uma nova comissão e ainda sugerir sua composição; b) refletir sobre os alunos que tiveram seus 222 
recursos deferidos, para que não se cometam injustiças; c) refletir sobre os prazos para que esses 223 
alunos tenham tempo hábil para apresentar nova documentação e não percam o prazo da 224 
matrícula do próximo quadrimestre, se for o caso. Professora Denise avalia que há vários pontos 225 
para serem revisados no documento e, por esse motivo, não há possibilidade de votação hoje, 226 
encaminhando o item para a Ordem do Dia da próxima sessão ordinária. Como nenhum dos 227 
participantes deseja fazer uso da palavra, a presidenta em exercício agradece a presença de todos 228 
e encerra a sessão às 16h35. Do que para constar, nós, Fabiane de Oliveira Alves, chefe da 229 
Divisão de Conselhos; Daniely Dias Campos e Natália Paranhos Caoduro, assistentes em 230 
administração da Secretaria-Geral, em conjunto com a secretária-geral, Soraya Cordeiro, 231 
lavramos e assinamos a presente Ata aprovada pelo Conselho. 232 
 
 
Fabiane de Oliveira Alves    Daniely Dias Campos  
Chefe da Divisão de Conselhos   Assistente em Administração 
       
 
 
Natália Paranhos Caoduro    Soraya Cordeiro  
Assistente em Administração    Secretária-Geral  
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Anexo I 
 
 

Mestrado profissional em Administração.  
Relator: Alexandre Kihara 
 
Cássia – questão de ordem. Na antiga página 19 e atual página 21 do documento foi retirado o 
trecho “Devido ao potencial do Mestrado Profissional em Administração em atender a 
formação de profissionais que atuem como técnicos administrativos na UFABC, serão 
realizados processos seletivos internos para vagas específicas para esse público”, queria 
questionar o motivo pela retirada do parágrafo para gente ter a ciência para ter sido retirado 
esse paragrafo.  E outra questão  que foi colocada sobre esse processo interno e a questão da 
reserva de vagas não poder conter no APCN, gostaria de deixar registrado em Ata que haverá a 
reserva de vagas para os técnicos administrativos.  
 
Professor Klaus solicita ao professor Alexandre Kihara para prestar os esclarecimentos.  
 
Professor Alexandre Kihara - passa a palavra para professora Patricia. 
 
Professora Patrícia Muritiba – O trecho foi retirado atendendo a um dos comentários dos 
conselheiros na reunião anterior, que o texto que está aqui, tem que ser muito próximo do que a 
gente vai submeter  pra CAPES. Normalmente esse tipo de demanda de edital interno não é o 
que a gente insere nos APCNs. Não é interessante que a gente coloque na submissão para 
CAPES. Por isso o trecho saiu.  Sobre o registro em Ata com relação a reserva de vagas para 
TAs, deixo registrado que até o momento a gente não tem definição sobre reserva de vagas, 
seria necessário  verificar com a Procuradoria Jurídica da UFABC, se isso seria aceitável 
juridicamente. O que pretendemos fazer no momento, mas que não está escrito aqui,  é um 
processo seletivo interno sem necessidade do teste ANPAD, para público interno da UFABC, 
mas até o momento não da para falar em reserva de vagas.  
 
Alexandre Kihara – só para complementar a resposta, fizemos a mudança do texto conforme 
discutido na última reunião, e essas mudanças são importantes para garantir a aprovação do 
APCN, que pese haja interesse institucional da possibilidade dos TAs participarem desse 
programa, por entendermos que esse é um interesse inclusive estratégico para a formação dos 
nossos servidores.  
 
Emerson – Pelo nosso entendimento que a professora nos passou é que esse critério de processo 
seletivo interno e reserva de vagas ele corre o risco da CAPES não aprovar. O que podemos 
deixar registrado aqui é que há um compromisso, conforme foi exposto na última reunião do 
ConsEPE, que há um compromisso da futura coordenação do programa em garantir esses 
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moldes de ingresso nos editais que futuramente serão lançados. Acho importante constar isso 
em Ata. A gente acaba por solucionar essa lacuna, porque a gente quer a aprovação do 
programa e a gente que a ampliação dessas vagas aos TAs, mas a gente sabe que a CAPES tem 
esse critério que pode ser prejudicial ao invés de ser favorável, o encaminhamento nesse sentido 
seria muito positivo. 
 
Alexandre Kihara – como já dissemos, de fato temos esse interesse institucional na formação dos 
TAs, eu particularmente não vejo problemas isso constar em Ata, até porque está sendo 
discutido.  
 
Patricia – Concordo com o professor Kihara e com o texto que o Emerson falou, pois 
futuramente será divulgado o edital e com ele o processo seletivo interno. 
 
Klaus – O registro das falas do coordenador do curso e do pró-reitor de pós-graduação estão 
feitos. Coloco a proposta como um todo em votação. 
 
Aprovado com 3 abstenções. 


