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Aos 26 dias do mês de setembro 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 VIII sessão ordinária do Conselho 3 
de 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: Adalberto Mantovani M. de Azevedo, pró-reitor adjunto 6 
de extensão e cultura; Alexandre Hiroaki Kihara, pró-reitor de pós-graduação; Amanda Thais 7 
de Mattos, representante suplente dos técnicos administrativos; Annibal Hetem Jr, diretor do 8 
Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Carolina Moutinho 9 
Duque de Pinho, representante dos coordenadores de graduação; Deborah Gonçalves Fabri, 10 
representante suplente discente de graduação; Denise Consonni, representante docente do 11 
CECS; Edson Pinheiro Pimentel, diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição 12 
(CMCC); Andréia Silva, representante suplente dos técnicos administrativos; Gilberto Marcos 13 
Antonio Rodrigues, representante docente do CECS;  Henrique Ferreira dos Santos, 14 
representante suplente discente de graduação; Iara Franco Schiavi, representante dos discentes 15 
de pós-graduação; Jair Donadelli Júnior, representante docente do CMCC; Marcela Sorelli 16 
Carneiro Ramos, pró-reitora  de pesquisa; Marcos Vinícius Pó, coordenador do Bacharelado 17 
em Ciência e Humanidades (BC&H); Maria Luiza Levi Pahim, representante suplente 18 
docente CECS; Patrícia Dantoni, representante docente do Centro de Ciências Naturais e 19 
Humanas (CCNH); Paula Ayako Tiba, pró-reitora de graduação; Peter Maurice Erna 20 
Claessens, representante docente do CMCC; Pieter Willem Westera, representante docente do 21 
CCNH; Ronei Miotto, diretor do CCNH. Ausências justificadas: Marco Antonio Bueno 22 
Filho, representante docente do CCNH. Ausentes: Isis Sousa Oliveira Pereira, representante 23 
dos discentes de pós-graduação; Larissa Mayumi Yokoi, representante discente de graduação; 24 
Paulo Henrique de Mello Sant'Ana, representante dos coordenadores de pós-graduação; Pedro 25 
Galli Mercadante, coordenador do Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T); Rodilei 26 
Silva Morais, representante discente de graduação; Rodrigo Fresneda, representante docente 27 
do CMCC; Silas Araújo Leite de Oliveira, representante dos técnicos administrativos. Não 28 
votantes: Francisco José Brabo Bezerra, docente; Henrique de Souza Polesi, discente; Jorge 29 
Loster Silva Filho, discente; Maria Cristina Zomignan, técnica administrativa; Ramon Vicente 30 
Garcia Fernandez, docente; Sergio Augusto Alonso Ballaminut, presidente da Comissão 31 
Disciplinar Discente da Graduação; Soraya Cordeiro, secretária-geral. Apoio administrativo: 32 
Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão de Conselhos; Thiene Pelosi Cassiavillani, 33 
secretária executiva, Daniely  Dias Campos e Natália Paranhos, assistentes em administração 34 
da Secretaria-Geral.  Havendo quórum legal, o presidente, após cumprimentar os presentes, abre 35 
a sessão às 14h24, com os Informes da Reitoria: professor Dácio justifica a ausência do 36 
professor Klaus Capelle, que se encontra em Brasília participando de reuniões na  Associação 37 
Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES) e convida a 38 
professora Denise Consonni para compor a Mesa. Passa a palavra para a secretária-geral, 39 
Soraya, que informa ter sido eleita a nova coordenação do Bacharealdo em Ciências e 40 
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Humanidades (BC&H), sendo o professor Marcos Vinícius Pó, coordenador e a professora 41 
Paula Priscila Braga, vice-coordenadora. Professor Dácio dá boas vindas aos novos 42 
conselheiros e agradece a Coordenação anterior pelo trabalho realizado. Informes dos 43 
Conselheiros: 1) professora Paula  informa que, semana passada, ocorreu a avaliação para  44 
renovação do reconhecimento do curso de  Licenciatura em Filosofia , tendo o curso recebido 45 
a nota máxima 5. Parabeniza a Coordenação do curso, os docentes e todos os envolvidos. 46 
Professor Dácio parabeniza a Coordenação da Licenciatura em Filosofia pelo desempenho; 2) 47 
professor Alexandre comunica que, semana passada, ocorreu a divulgação da avaliação 48 
quadrienal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que 49 
conceitua os programas de pós-graduação de todo o país. Dos 22 programas avaliados,  6 50 
obtiveram aumento e seus conceitos,  sendo eles: Programa de Química passou de conceito 4 51 
para conceito 5; Programa de Nanociência e Materiais Avançados de conceito 4 para 5; 52 
Programa de Energia, mestrado e doutorado, de conceito 3 e para 4; Mestrado do programa de 53 
Ensino de conceito 3 para 4;  Mestrado do Programa de Biotecnociência de 3 para 4; 54 
Mestrado do Programa em Ciência da Computação de 3 para 4. Informa ainda que o 55 
Doutorado do Programa de Ciências Humanas e Sociais teve seu conceito reduzido de 4 para 56 
2, porém, estão em fase de avaliação do ocorrido e buscar-se-á interpor recurso contra essa 57 
avaliação. Ressalta que a UFABC passou por 3 avaliações, (2 trienais e 1 quadrienal),  porém 58 
somente as duas últimas tiveram validade.  Em 2010, ocorreu a avaliação dos cursos da época. 59 
Em 2013, ocorreu a primeira avaliação com validade, sendo dos 18 programas avaliados, 3 60 
programas aumentaram seus conceitos e 2 programas diminuíram suas notas.  Afirma  que 61 
esses números expressam que o desempenho da UFABC está acima da média nacional. Na 62 
última reunião da Comissão de Pós-Graduação (CPG) foi dado esse informe e parabenizados 63 
todos os coordenadores, orientadores,  alunos e grupo de técnicos administrativos. Finaliza, 64 
comunicando que será realizado um Workshop com os coordenadores de pós-graduação,  a 65 
fim de se ter um amplo debate sobre os programas e as perspectivas de melhoras em cada um. 66 
Professor Dácio  parabeniza  a todos os programas de pós-graduação  pelo  desempenho e por 67 
esses indicadores que valorizam a pós-graduação da UFABC; 3) professor Ronei corrobora as 68 
congratulações à Licenciatura em Filosofia. Informa sobre a falta de espaços para as salas de 69 
docentes do CCNH. Alega que, desde 2014, o CCNH comunica o problema à Reitoria, que, 70 
até momento, porém, não apresentou soluções. Informa que foram feitas as obras e reformas 71 
possíveis, com recursos próprios e auxílio da Prefeitura Universitária, sendo esgotadas todas 72 
as possibilidades de ampliação de espaços. Professor Dácio esclarece que os espaços para 73 
docentes são de responsabilidade dos Centros, mas que a Reitoria pode mediar uma conversa 74 
com os Centros no sentido de viabilizar um possível equilíbrio entre os espaços nos dois 75 
campi. Professor Ronei segue com os informes. Comenta que foi publicada no Boletim de 76 
Serviço do dia 17 de setembro uma cota de impressão para os técnicos administrativos  e 77 
docentes da UFABC. Alega que houve uma reunião sobre o assunto e ficou acordado que até 78 
que se tomassem outras providências, não seriam implementadas as cotas, contudo não houve 79 
o cumprimento desse acordo. Comunica que a cota estabelecida  para os docentes é de 3 mil 80 
impressões por ano, o que inviabiliza a manutenção da qualidade em algumas disciplinas 81 
ministradas atualmente, além de prejudicar os  docentes com turmas grandes, principalmente 82 
no que tange à aplicação de provas. Professor Dácio esclarece  que, após reuniões e 83 
constatações de alguns problemas relacionados a impressões, foram publicadas as Resoluções 84 
nº 1 e 2 do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (CETIC). A 85 
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Resolução nº 2 trata dos valores das cotas e na Resolução nº 1 consta um disposto que 86 
estabele que as impressões de provas não deverão onerar a conta de um único usuário e ainda 87 
há possibilidade de discussão e estabelecimento de novos valores ou formas de impressões 88 
para não comprometer o trabalho pedagógico. Professor Ronei finaliza informando que o 89 
Conselho do CCNH autorizou o afastamento com ônus da professora visitante Ana Amélia, 90 
convidada para coordenar um projeto de implantação no Fermilab, de um dispositivo 91 
desenvolvido dentro da Universidade, porém a Reitoria autorizou o afastamento sem ônus à 92 
UFABC. O CCNH iria entrar com recurso, neste Conselho, contra a decisão, mas a 93 
Procuradoria Federal considerou esse recurso não cabível nesta Instância. Registra que 94 
professora, convidada para coordenar um projeto de implantação no Fermilab, possui esse 95 
vínculo divulgado na página da UFABC, embora a própria UFABC tenha negado o apoio à 96 
docente. Ordem do Dia: Ata da VII sessão ordinária de 2017, realizada no dia 08 de agosto 97 
de 2017.  Professora Patrícia Dantoni solicita alteração na linha  291, no trecho “[...] proposta 98 
da relatoria não foi acatada, com 2 votos favoráveis e 21 favoráveis [...]”. A secretária-geral, 99 
Soraya esclarece o significado da frase completa, porém acata que o texto seja reescrito para 100 
melhor entendimento. Professora Patrícia solicita ainda esclarecimento na linha 457 no 101 
trecho: “[...] apresentado ao ConsEPE fosse o mais próximo possível do que será enviado à 102 
Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES) [...]”. Professor Kihara 103 
esclarece que o sistema APCN atual é composto, em parte, por módulos para preenchimento 104 
manual e em outra parte por módulos para seleção de número ou de atribuição, não sendo 105 
factível ter um texto único que pudesse ser transplantado para dentro do sistema  com a 106 
fidelidade que o texto  sugere. A secretaria-geral, Soraya,  sugere a suspensão da aprovação 107 
dessa Ata, para que a Divisão de Conselhos realize a conferência do que foi mencionado na 108 
reunião. Professor Dácio acata a sugestão de suspensão da deliberação do documento até o 109 
resgaste do aúdio, ficando a submissão da aprovação para a próxima sessão. Proposta de 110 
revisão do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática. Professor Francisco 111 
José Brabo Bezerra relata o item, informando que a justificativa para a revisão  foi o aumento 112 
de 400 horas na carga horária passando de 2800 horas para 3200 horas, conforme a Resolução 113 
CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015, buscando uma formação interdisciplinar e de qualidade 114 
na formação do futuro professor. Informa ainda que algumas disciplinas foram criadas e 115 
outras reformuladas e os créditos da nova matriz, na tentativa de manter as disciplinas 116 
obrigatórias em torno de 75% para estar de acordo com o Projeto Pedagógico Institucional.  117 
Em discussão, questiona-se como ocorrerá a oferta da disciplina “Estudos Étnico-Raciais”, 118 
uma vez que atualmente só há oferta no campus São Bernardo do Campo. Esclarece que, 119 
sendo o curso ofertado no campus Santo André, a disciplina terá por obrigação sua oferta nos 120 
dois campi, porém ainda deve ser discutida a sua forma de oferta. Comunica que a inclusão 121 
dessa disciplina ocorreu em atendimento a uma reivindicação dos alunos, em especial, ao 122 
Coletivo Vozes. Registra-se que o entendimento do projeto fica prejudicado uma vez que não 123 
há o histórico da apresentação na Comissão de Graduação (CG) e nem o envio das alterações 124 
ocorridas entre o projeto original e o proposto. Ainda em discussão, há as seguintes propostas 125 
de alteração: a) na página 61 onde se lê: “As disciplinas que não constam do elenco de 126 
disciplinas de opção limitada na matriz curricular de 2018, mas que eram opção limitada nas 127 
matrizes curriculares anteriores, serão aproveitadas como opção limitada”, leia-se: “Caso o 128 
aluno opte por integralizar o curso pela matriz curricular 2018, as disciplinas que não constam 129 
do elenco de disciplinas de opção limitada na matriz curricular de 2018, mas que eram opção 130 
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limitada nas matrizes curriculares anteriores, serão aproveitadas como opção limitada”. 131 
Acatada; b) na página 61, onde se lê: “As disciplinas que constam do elenco de disciplinas de 132 
opção limitada na matriz curricular de 2018, mas que não eram opção limitada nas matrizes 133 
curriculares anteriores, serão aproveitadas como opção limitada, exceto: “Educação 134 
Inclusiva”, “História da Matemática”, “Tendências em Educação Matemática” que deverão 135 
ser aproveitadas como obrigatórias”, leia-se: “Caso o aluno opte por integralizar o curso pela 136 
matriz curricular 2010, as disciplinas que constam do elenco de disciplinas de opção limitada 137 
na matriz curricular de 2018, mas que não eram opção limitada nas matrizes curriculares 138 
anteriores, serão aproveitadas como opção limitada, exceto: “Educação Inclusiva”, “História 139 
da Matemática”, “Tendências em Educação Matemática” que deverão ser aproveitadas como 140 
obrigatórias, conforme matriz de convalidação”. Acatada; c) na página 61 onde se lê: “Pode-141 
se optar por qual projeto pedagógico colarão grau, a saber, o de 2018 ou o de seu ano de 142 
ingresso”, leia-se “Os alunos que ingressaram na UFABC até o ano de 2017, poderão optar 143 
por qual projeto pedagógico colarão grau, o projeto de 2010 ou o atual”. Acatada; d) retirar da 144 
página 58 e 59 a composição do Núcleo Docente Estruturante e a composição docentes 145 
Credenciados na Plenária  e incluir em forma de anexo do projeto. Acatada. Professora Paula 146 
complementa que na página 65 consta uma  tabela de transição esclarecendo os textos da 147 
página 61. Sem mais sugestões, o documento, com alterações, é aprovado por unanimidade.  148 
Proposta de lista de disciplinas de opção limitada do Bacharelado em Ciências e Humanidades 149 
(BC&H). Professor Ramon Fernandez apresenta a proposta, informa que foram incluídas as 150 
disciplinas obrigatórias do Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T), as disciplinas dos 151 
cursos de formação específica do BC&H e aquelas dos cursos pós-BC&T que foram 152 
demandadas e foram criadas três disciplinas de opção limitada do BC&H.  Por fim, informa 153 
que esta lista foi aprovada nas instâncias anteriores. Professor Dácio agradece ao relator por 154 
sua atuação como coordenador do BC&H neste Conselho. Em discussão, são feitos 155 
questionamentos e aponta-se que há duplicidade da disciplina “História da Cidade e do 156 
Urbanismo”. Conselheiros questionam se a disciplina “Projeto Dirigido” deve ser suprimida, 157 
justificando-se pela existência de uma equivalente. Professor Ramon, junto à pró-reitora de 158 
graduação, Paula Tiba, esclarece os questionamentos e agradece os apontamentos. Após 159 
discussões e contextualização acerca da disciplina “Projeto Dirigido”, o demandante  acata a 160 
supressão proposta e, então, “Projeto Dirigido” passa a convalidar com a disciplina “Prática 161 
em Ciências e Humanidades”. Discute-se acerca do início da vigência da lista e define-se pela 162 
manutenção da proposta atual, passando a valer a partir da publicação no Boletim de Serviço. 163 
Menciona-se ainda a preocupação em relação às disciplinas de ementa variável e propõe-se 164 
que nos itens 13 e 14 do Formulário para Criação, Alteração e Extinção de disciplinas seja 165 
acrescentado o texto “A ser definida a cada oferta, desde que constem do acervo da Biblioteca 166 
ou das bases de dados da UFABC”.  A proposta é acatada. Esclarecidos os questionamentos, a 167 
proposta é votada e aprovada por unanimidade. Calendário Acadêmico 2018. Professora Paula 168 
apresenta o calendário e informa que nas instâncias anteriores foi decidido que o início das 169 
aulas ocorra após o carnaval.  Foi sugerido também que a tabela de reposições esteja no início 170 
do documento, junto a uma observação sobre salas e horários das aulas a ser seguida de modo 171 
a não haver problemas na alocação de salas. Comunica que foi detectado no calendário de 172 
2017, um problema nas reposições aos sábados, que também foi ajustado. Comenta-se que a 173 
data de início do quadrimestre está muito atrasada em relação aos anos anteriores, ao que a 174 
demandante justifica que, se o início das aulas acontecer antes do carnaval, teria que haver a 175 
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compensação dos dias do feriado; logo, não ocasionaria diferença na quantidade de semanas 176 
letivas no quadrimestre. Há sugestão para que o calendário do próximo ano seja discutido com 177 
mais antecedência pelo ConsEPE e proposta para que as datas dos procedimentos acadêmicos, 178 
tal como lançamento de notas,  sejam incluídas no calendário. Professora Paula explica que há 179 
uma solicitação dos docentes para antecipar o período de lançamento de notas que hoje 180 
acontece após o término do período letivo e prevê-se reformular esse procedimento para que 181 
possa ser feito a partir da última semana de aula.  Esclarece ainda que o calendário acadêmico 182 
e as datas previstas para os procedimentos acadêmicos eram integrados, mas o ConsEPE 183 
decidiu separá-los, uma vez que a definição destas datas é bastante complexa e mutável. 184 
Propõe-se, então, que seja incluído, na publicação do calendário, o link para acesso ao 185 
cronograma dos procedimentos acadêmicos. Proposta é acatada pela área demandante. Findos 186 
os questionamentos, o documento é votado e aprovado com 1 abstenção. Expediente:  187 
Interposição de recurso contra a decisão proferida pela Comissão de Transgressões 188 
Disciplinares Discentes ao discente de graduação Henrique de Souza Polesi no processo 189 
23006.000806/2017-08, de apuração de conduta disciplinar discente. Professor Ronei Miotto 190 
declara-se impedido para participar das discussões, justifica que conhece o discente e os 191 
envolvidos, assim, com a licença do presidente e do Conselho, retira-se da reunião. Henrique 192 
de Souza Polesi explica o motivo de recorrer contra a decisão da Comissão de Transgressões 193 
Disciplinares Discentes.  Relata que há algum tempo realizou algumas críticas a docentes da 194 
área de Filosofia, relacionadas a métodos de ensino e ao não cumprimento da ementa do 195 
curso, quando então sofreu diversos ataques pessoais, inclusive em sua rede social, onde era 196 
acusado de racista, misógino e de cometer calunias. Estes ataques motivaram desavenças 197 
pessoais e culminaram na agressão física pela qual foi denunciado e, em resposta, denunciou 198 
o discente pelas agressões verbais que lhe fez. A princípio, sua punição seria mais severa, 199 
entretanto, após análise mais aprofundada dos fatos, a Comissão decidiu que a punição seria 200 
igual para ambos os discentes: uma advertência. Ressalta seus problemas relacionados ao 201 
curso de Filosofia e argumenta que não considera injusta ou errada a decisão da Comissão, 202 
mas o motivo de estar recorrendo é porque suas críticas foram interpretadas como sendo 203 
pessoais aos docentes, e deseja obter atenção para questões estruturais que devem ser 204 
debatidas. A palavra é passada ao presidente da Comissão Disciplinar Discente da Graduação, 205 
Sérgio Augusto Alonso Ballaminut, que pontua o fato de o discente estar se atendo a questões 206 
que não se referem à decisão da Comissão, mas a sua insatisfação com os apontamentos ao 207 
curso de Filosofia.  Alerta que este não é o momento para tratar do assunto, ao que professor 208 
Dácio reitera que tais fatos devem ser tratados na Plenária do Curso, na CG ou mesmo neste 209 
Conselho, mas em outra pauta. Em discussão, conselheiros fazem considerações e, em 210 
havendo o entendimento de que as acusações que o preocupam não irão constar em seu 211 
histórico ou mesmo na portaria de publicação da sanção, em que apenas constará o 212 
embasamento legal da punição de advertência, o discente Henrique aceita a punição e retira 213 
sua solicitação. Não havendo mais sobre o que se deliberar, o assunto é retirado de pauta. 214 
Professor Dácio agradece ao discente por relatar as questões que o preocupam. Como nenhum 215 
dos participantes deseja fazer uso da palavra, o reitor agradece a presença de todos e encerra a 216 
sessão às 16h35. Do que para constar, nós, Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão de 217 
Conselhos; Thiene Pelosi Cassiavillani, secretária-executiva; Daniely Dias Campos e Natália 218 
Paranhos Caoduro, assistentes em administração da Secretaria-Geral, em conjunto com 219 
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Soraya Cordeiro, secretária-geral, lavramos e assinamos a presente Ata aprovada pelo 220 
Conselho. 221 
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