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ATA Nº 003/2019/SG-DC 

Aos 25 dias do mês de junho do ano de 2019, no horário das 14h, na sala dos Conselhos, 1º 1 

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

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

Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) da UFABC de 2019, previamente convocada pelo 4 

magnífico reitor, Dácio Roberto Matheus, e presidida pelo vice-reitor, Wagner Alves Carvalho, 5 

com a presença dos seguintes conselheiros: Adriana Pugliese Netto Lamas, representante 6 

docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Alysson Fábio Ferrari, 7 

representante docente do CCNH; Anastásia Guidi Itokazu, representante docente do CCNH; 8 

Carolina Moutinho Duque de Pinho, representante dos coordenadores de curso de graduação; 9 

Charles Morphy Dias dos Santos, pró-reitor de pós-graduação; Evonir Albrecht, pró-reitor 10 

adjunto de extensão e cultura; Flávio da Silva Nogueira, representante dos técnicos 11 

administrativos; Gabriel Santos Carneiro, representante suplente discente de graduação; Harki 12 

Tanaka, diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); 13 

Janaína de Souza Garcia, representante dos coordenadores de pós-graduação; João Henrique 14 

Muniz de Souza, representante discente de graduação; Juliana Cristina Braga, representante 15 

docente do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Kátia Canil, representante 16 

suplente docente do CECS; Laura Passarella Carajoinas, representante discente de graduação; 17 

Lucas Faustino de Oliveira, representante suplente discente de graduação; Marcela Bermúdez 18 

Echeverry, representante suplente docente do CMCC; Marcelo Bussotti Reyes, diretor do 19 

CMCC; Marcos Vinicius Pó, coordenador do Bacharelado em Ciências e Humanidades 20 

(BC&H); Maria Isabel Mesquita Vendramini Delcolli, representante dos técnicos 21 

administrativos; Paula Ayako Tiba, pró-reitora de graduação; Pedro Galli Mercadante, 22 

coordenador do Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T); Rail Ribeiro Filho, 23 

representante suplente dos técnicos administrativos; Rodrigo Roque Dias, representante suplente 24 

docente do CMCC; Ronei Miotto, diretor do CCNH; Sônia Maria Malmonge, pró-reitora de 25 

pesquisa; Wesley Góis, representante docente do CECS. Ausências justificadas: Dácio Roberto 26 

Matheus, reitor. Ausentes: Leonardo Andrade Castro, representante discente de pós-graduação; 27 

Anita Iracema Simão, representante discente de pós-graduação; Fernanda Graziella Cardoso, 28 

representante docente do CECS; Júlia Alice Vila Furgeri, representante suplente discente de pós-29 

graduação; Leonardo Andrade Castro, representante discente de pós-graduação; Luiz de Siqueira 30 

Martins Filho, representante suplente docente do CECS. Não votantes: Carla Regina de 31 

Oliveira, chefe da Divisão de Ensino e Aprendizagem Tutorial (DEAT); Carolina Gabas Stuchi, 32 

coordenadora da Comissão Própria de Avaliação (CPA); Daniel Pansarelli, secretário-geral; 33 

Eduardo da Costa Lima, suplente discente de graduação; Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues 34 

Cunha, pró-reitor adjunto de pesquisa. Apoio administrativo: Fabiane Alves de Oliveira, chefe 35 

da Divisão de Conselhos, Jeanderson Carlos de Souza Silva e Katia Tonello Semmelmann, 36 

assistentes em administração da Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, o presidente em 37 

exercício inicia a sessão às 14h18, com os Informes da Reitoria: 1) o presidente justifica a 38 

ausência de Dácio Roberto Matheus, que cumpre agenda, em Brasília, incluindo reunião da 39 

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes). À 40 
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ocasião, convida o conselheiro Ronei Miotto para a composição da Mesa; 2) apresentação do 41 

Relatório de Autoavaliação Institucional da Comissão Própria de Avaliação (CPA) de 2019. O 42 

conselheiro Marcos Pó, coordenador da CPA à época da elaboração do documento, apresenta o 43 

relatório anual, elaborado pela CPA. Explica como o documento foi organizado, a metodologia 44 

de pesquisa utilizada e os conceitos de avaliação adotados. Discorre sobre as percepções 45 

verificadas entre os docentes, discentes e técnicos administrativos da UFABC, destacando os 46 

seguintes pontos: i) no que diz respeito ao deslocamento entrecampi, boa parte dos técnicos do 47 

campus São Bernardo deslocam-se de um campus ao outro, sendo essa frequência menor em 48 

relação aos técnicos do campus Santo André. Já com relação aos docentes dos dois campi, a 49 

maior parte, dá aula no mesmo campus onde possuem sala; ii) no Ensino, Pesquisa e Extensão, 50 

verificou-se que a avaliação ficou entre razoável e positiva; iii) nas políticas e processos da 51 

UFABC, observou-se um aumento da avaliação positiva e queda da negativa, em relação ao 52 

sistema de avaliação e feedback, quando comparado ao relatório de 2017. Quanto ao apoio 53 

administrativo, este se manteve estável. Já no que se refere às políticas de incentivo à inserção do 54 

aluno no mercado de trabalho, o relatório apresentou elevado número de respostas “em branco”, 55 

levando a Comissão a sugerir que sejam feitas ações de publicidade e esclarecimento sobre esse 56 

tema junto às coordenações de cursos e à comunidade docente; iv) no tocante à Extensão, os 57 

resultados foram semelhantes aos do último relatório, no incentivo à participação docente nessas 58 

atividades. Destacou-se, também, a quantidade de respostas “em branco”, com relação à 59 

participação discente; v) na Inserção Regional e projeção da UFABC, verificou-se grande 60 

quantidade de respostas “em branco”, o que levou a Comissão a concluir que há espaço para 61 

divulgação interna e participação regional da UFABC; vi) no tocante à percepção dos discentes, 62 

em relação à UFABC, o relatório indica alguns aspectos que podem ser aprofundados nos setores 63 

específicos; vii) quanto à infraestrutura, observou-se que na percepção dos alunos a segurança 64 

em torno dos campi diminuiu, já a opinião dos docentes é de que houve melhora nesse quesito; 65 

viii) com relação à Avaliação Qualitativa, a CPA concluiu e destacou, por meio de uma “nuvem 66 

de palavras”, os temas mais citados entre docentes, discentes e técnicos administrativos, dentre 67 

os quais se verificou forte ocorrência das palavras “campus SBC”, “aulas”, “professores”, 68 

“disciplinas”, “fretados”, dentre outras. As conclusões e propostas da CPA, de acordo com os 69 

resultados do relatório, são voltadas à melhoria da comunicação interna e externa da UFABC, 70 

melhorias na infraestrutura da Universidade, dando ênfase ao campus de São Bernardo, e à 71 

realização de ações voltadas à melhoria da inserção regional e social; 3) o presidente passa a 72 

palavra ao conselheiro Charles Morphy, pró-reitor de pós-graduação, que explica acerca da 73 

situação das bolsas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), 74 

tema que foi discutido em assembleia docente e em audiência pública realizada pela Reitoria, 75 

destacando a situação dos cortes que vêm sendo efetuados pela Capes como sendo de grande 76 

relevância, por isso a necessidade de trazê-la ao conhecimento deste Conselho. Informa que a 77 

Capes divulgou que os bloqueios ocorreriam em duas fases e que, na primeira fase, iniciada em 78 

maio, o impacto, na UFABC, não foi tão expressivo, no entanto, há possibilidade de crescimento 79 

desse impacto, na segunda fase, que teve início no começo de junho. Expõe dois cenários 80 

possíveis, elaborados pela Comissão de Pós-Graduação (CPG), com base nos dados atualizados 81 

sobre os cortes, sendo que, no primeiro, 20% das bolsas Capes poderão ser perdidas pela 82 

UFABC. Já no segundo, o corte seria de 12% a 14% dessas bolsas. Além das bolsas Capes, que 83 

são de mestrado, doutorado e pós-doutorado, ele pontua outros impactos, destacando o Programa 84 

de Internacionalização da Capes (Capes-PrInt), que teve um corte de 30% no orçamento previsto 85 

para 2019, atingindo fortemente as bolsas de doutorado sanduíche em 42%. Quanto às Bolsas 86 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), indica que há 87 

previsão de cortes no pagamento a partir de setembro, ressaltando que estão sendo tomadas 88 
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medidas para obter mais informações na tentativa de reverter essas situações. Acrescenta que a 89 

Capes deixou aberta a possibilidade de ocorrência de novas fases de cortes. O presidente 90 

esclarece ao Conselho que as possibilidade de cortes apresentadas fazem menção às agências de 91 

fomento externas e não ao orçamento próprio da UFABC, informando que os programas 92 

custeados com recursos da UFABC estão sendo mantidos. Quanto à possibilidade de suspensão 93 

das bolsas subsidiadas pelo CNPq, informa que, apesar da previsão, ainda não existe, em relação 94 

à UFABC, nenhuma orientação neste sentido, inclusive, ressalta que o que tem sido tratada a 95 

ampliação de oferta dessas bolsas; 4) em atendimento aos incisos VI e VII do Art. 1º da 96 

Resolução ConsUni nº 188, o presidente solicita que sejam feitas indicações de uma chapa de 97 

discentes de graduação e uma chapa de discente da pós-graduação para compor a Comissão de 98 

Especialização (CoE). São indicados Lucas Faustino de Oliveira (titular) e Thiago Roberto 99 

Lopes da Silva (suplente) como representantes dos discentes da graduação. Acorda-se que os 100 

representantes discentes de pós-graduação serão consultados por e-mail, tendo em vista ausência 101 

de representantes da categoria na sessão. Os nomes indicados serão divulgados aos demais 102 

conselheiros, na próxima sessão ordinária; 5) em atendimento ao inciso XIII, do Art. 3º, da 103 

Resolução ConsUni nº 195, o presidente solicita 1 (um) representante discente indicado pelo 104 

ConsEPE para compor o Conselho Técnico Científico do Núcleo Educacional de Tecnologias e 105 

Línguas (CTC-Netel). São indicados os nomes de Eduardo da Costa Lima (titular) e Laura 106 

Passarella Carajoiras (suplente); 6) passa a palavra ao conselheiro Rodrigo Cunha, membro da 107 

Comissão de Organização do Congresso da UFABC, que apresenta os andamentos da 108 

organização do evento. Informa que a Comissão é composta, além dele, pela professora Tatiana 109 

Lima Ferreira, representando a ProAp, professor Evonir, da ProEC, João Paulo Góis, da ProPG, 110 

professora Vânia Trombini, da ProGrad, e o professor Olympio Barbanti Junior, da Assessoria 111 

de Comunicação e Imprensa. Acrescenta que a Comissão planeja organizar, na mesma semana 112 

do “UFABC para Todos”, nos dias 24 e 25 de setembro, fóruns de discussão, nos dois campi, 113 

contando com a presença de autoridades locais, com objetivo de entender como a comunidade 114 

percebe a UFABC na Região do Grande ABC. Ademais, o congresso tem a finalidade de discutir 115 

assuntos como interdisciplinaridade, projeto pedagógico e o papel da UFABC no atual contexto 116 

do país. Informes dos Conselheiros: 1) a conselheira Paula Tiba informa acerca da publicação 117 

das Resoluções CG nº 21 e 22, que substituem a Resolução ConsEPE nº 139. Explica que  o 118 

objetivo da primeira é formalizar o catálogo de disciplinas a fim de mantê-lo atualizado, tendo 119 

em vista a necessidade de simplificar normas e fluxos para tramitação de propostas referentes a 120 

esse tema. Já a segunda reza acerca da oferta de disciplinas obrigatórias regulares, nos períodos 121 

de recesso acadêmico, com a finalidade de regulamentar essa oferta, já que não há nenhum 122 

documento, na UFABC, que o faça. O conselheiro Ronei Miotto acrescenta que esta última 123 

Resolução partiu, também, de uma demanda técnica, além de buscar a oferta condensada de 124 

disciplinas importantes para que os alunos que não as percam; 2) o conselheiro Wesley Góis 125 

informa acerca das novas diretrizes curriculares para os cursos de engenharia, as quais foram 126 

homologadas recentemente. Acrescenta que o documento fixa prazo de três anos, a contar de 127 

abril de 2019, data da publicação, para que as universidades adequem-se aos novos parâmetros. 128 

Ordem do Dia: Ata da II sessão ordinária de 2019, realizada no dia 23 de abril de 2019. Não 129 

havendo comentários, encaminha-se o documento para votação. Ata aprovada com 3 abstenções. 130 

Minuta de resolução que dispõe sobre a liberdade de pensamento e expressão nas atividades de 131 

Ensino, Pesquisa, Extensão e Convivência no ambiente universitário. A relatora, conselheira 132 

Carolina Moutinho, explica que a proposta partiu de uma audiência pública convocada pela 133 

associação docente, na qual foi debatida a questão da liberdade de expressão. A proposta visa, 134 

portanto, à reafirmação, por parte deste Conselho, dessa garantia constitucional. Lembrou que à 135 

ocasião da discussão no Expediente questionou-se a necessidade do documento, tendo em vista 136 
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já existirem legislações sobre seu conteúdo. Todavia, a decisão tomada foi de que seria 137 

importante que houvesse um posicionamento explícito da UFABC sobre o assunto, frisando a 138 

importância de que a resolução reunisse, de maneira sintética, todos os preceitos legais 139 

pertinentes em seu texto. Outro ponto destacado foi o relacionado à autorização de gravação, de 140 

modo que poderia esbarrar em empecilhos que impedissem os alunos de registrar a aula, mesmo 141 

para estudo. Ressalta que a matéria foi bastante discutida e houve consenso do Conselho de que 142 

o material somente não poderia ser utilizado fora de contexto. Destacou sua proposta de redação 143 

para o Art. 2º, que passa a citar os incisos do Art. 5º da Constituição Federal de 1988, pertinentes 144 

à Resolução. Acredita que, assim, amparar-se-á todas as posições de alguma forma, 145 

mencionando, inclusive, que não verificou nenhuma inconsistência jurídica nesse sentido, 146 

deixando sua sugestão aberta à discussão pelo Conselho. Em discussão, os conselheiros 147 

apresentaram as seguintes pontos: 1) sugere-se realçar a previsão da finalidade didática das 148 

gravações e, caso tal destaque não seja possível, propõe-se supressão do Art. 2º , tendo em vista 149 

que se pretende, primordialmente, inibir o mau uso das imagens e não somente reafirmar a 150 

liberdade de expressão; 2) ressalta-se a fidelidade da proposta relatora ao que foi sugerido 151 

durante o Expediente e à finalidade da resolução; 3) solicita-se uma explicação sobre as 152 

vantagens da proposta de resolução, considerando já haver legislação superior que trata da 153 

matéria; 4) apoia-se a supressão do Art. 2º, posto que esse deixa grande margem de liberdade 154 

para gravações e acaba por ofender a intimidade do professor, que encontra dificuldade de 155 

exercício do direito de resposta quando gravações são disseminadas na internet; 5) destaca-se 156 

que a proposta referente ao teor do Art. 2º partiu de iniciativa discente, em decorrência de 157 

situações concretas, de modo que o dispositivo também respalda aqueles que forem atingidos 158 

pelo uso indevido de imagens e gravações; 6) caso o Art. 2º seja suprimido, solicita-se que o 159 

Conselho assuma o compromisso de elaborar uma proposta à parte que regulamente o uso de 160 

áudio e vídeo na UFABC, uma vez que houve casos em que aulas foram gravadas e 161 

comercializadas ilegalmente; 7) sugere-se a manutenção do Art. 2º, acrescentando em seu texto 162 

uma previsão mais abrangente, além da gravação e reprodução audiovisual, cuja regulamentação 163 

deve ser de responsabilidade do Núcleo Educacional de Tecnologias e Línguas (Netel), que deve 164 

ser demandado para criar essa regulamentação, pois se entende que essa é a área mais adequada 165 

para tratar desse assunto; 8) questiona-se se somente o Netel seria a instância necessária à 166 

avaliação do tema e sugere-se à Mesa que avalie a necessidade de outras áreas atuarem na 167 

tratativa do tema. A relatora explica que a resolução já deixa clara a finalidade do uso das 168 

gravações, restringindo ao uso didático. No tocante às vantagens da resolução, cita casos 169 

concretos em que se fez o mau uso de imagens e exposição ilegal de professores e alunos, 170 

carecendo, portanto, de uma posição da UFABC que iniba esse tipo de ocorrência. Acrescenta 171 

que a edição da matéria contribui para a melhoria do aprendizado daqueles alunos que tiverem 172 

mais dificuldade, pois, poderão assistir às aulas gravadas a fim de assimilar melhor o conteúdo. 173 

Acrescenta que a resolução ampara todos os envolvidos e garante mais segurança no ambiente de 174 

trabalho. Quanto ao Art. 2º, expressa que a ideia inicial era conciliar os anseios dos discentes e 175 

docentes sobre o tema, mas, que a finalidade maior é aprovar a peça e assegurar a manifestação 176 

da UFABC, em relação à liberdade de expressão. Desse modo, declara não se opor à supressão 177 

do referido Art. 2º, acatando a proposta. Contudo, defende, conforme o proposto, que seja 178 

firmado pelo Conselho o compromisso da apresentação e debate, de maneira mais específica, de 179 

uma proposta que normatize o registro e uso de áudio e vídeo na UFABC. Quanto à sugestão de 180 

solicitar a revisão dos preceitos legais que norteiam o uso de áudio e vídeo ao Netel, acredita ser 181 

bastante válida, reforçando a importância de contar com o Núcleo no processo de elaboração de 182 

uma normativa que trate desse tema. O presidente declara que a Mesa não pode avaliar, neste 183 

momento, que o Netel seja a única e mais adequada instância à revisão da matéria sugerida, 184 
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informando que há necessidade de que isso seja feito em outro momento, mas, qualquer que seja 185 

a orientação, este Conselho será notificado sobre essa avaliação quanto ao mérito do Netel ou de 186 

qualquer outro setor que possa auxiliar na construção dessa norma. Não havendo mais inscritos e 187 

considerando que a exclusão do Art. 2º foi acatado pela relatora, o presidente encaminha o 188 

documento para votação. Aprovado com 1 (um) voto em contrário. Minuta de resolução que 189 

estabelece normas e procedimentos para a revisão dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de 190 

Graduação da UFABC e revoga e substitui a Resolução ConsEPE nº 140. A conselheira Paula 191 

Tiba, relatora da matéria, explica os fatos que motivaram a revisão da resolução, afirmando que 192 

há pontos confusos e rígidos na norma até então em vigor, que dificultam a revisão dos projetos 193 

pedagógicos. Elenca que a proposta visa ao aproveitamento de uma lista de disciplinas, na 194 

atualização do catálogo da UFABC, possibilitando a inclusão ou atualização das disciplinas já 195 

existentes, sem que seja necessária a revisão de todo o projeto pedagógico. Quanto à revisão de 196 

projetos pedagógicos, a resolução sugere flexibilizar esse processo e torná-lo contínuo. Além 197 

disso, por sugestão da CG, a minuta enfatiza levar em conta os critérios de avaliação internos, 198 

externos e demais indicadores, na elaboração do projeto. Explica, ainda, que a proposta tem 199 

como objetivo uma norma que crie regras claras e permanentes de transição entre um projeto 200 

pedagógico e outro. Destaca que a proposta elucida o que é considerado alteração de disciplina e 201 

o que é alteração de projeto pedagógico, informando, inclusive, que se estabelece um período de 202 

vigência de um projeto e busca definir um prazo para a sua atualização. Em discussão, são 203 

elencados os seguintes pontos: 1)elogia-se a inciativa de rever a norma, entendendo-a como um 204 

grande avanço para a UFABC no sentido de dar mais efetividade ao projeto político pedagógico, 205 

acompanhando a realidade atual da UFABC; 2) sugere-se a alteração na redação do Art. 5º, 206 

inciso II, de “alteração dos quadrimestres ideias da matriz sugerida”, para “alteração dos 207 

quadrimestres da matriz sugerida”. A sugestão é acatada pela demandante. Não havendo 208 

comentários adicionais, o presidente encaminha o documento, considerada a alteração, para 209 

votação. Documento aprovado por unanimidade. Expediente: Minuta de resolução que define a 210 

atribuição de créditos por atividades didáticas na UFABC, revoga e substitui a Resolução 211 

ConsEPE nº 100. A conselheira Paula Tiba, relatora do assunto, explana sobre o histórico de 212 

elaboração da proposta, que provém de um Grupo de Trabalho (GT), criado especificamente para 213 

este tema. Informa ainda que a base do documento, a qual discorre sobre a distribuição equânime 214 

de créditos entre os docentes em efetivo exercício, permanece a mesma, mas elenca alguns 215 

pontos que sofreram alteração, como no caso do número de disciplinas de pós-graduação stricto 216 

sensu ofertadas, devendo desconsiderar disciplinas de Estágio em Docência, Seminários ou 217 

Estudos Dirigidos. Afirma, ainda, que foram inseridas nessa revisão situações previstas para a 218 

abertura de novas turmas, garantindo, além da equidade de justiça na distribuição de créditos, a 219 

disponibilidade de vagas nas disciplinas, otimizando os recursos humanos e de infraestrutura. Foi 220 

feita também uma atualização na Resolução, sugerindo a incorporação da menção à Resolução 221 

do Conselho Nacional de Educação (CNE) n º 7, de 18 de dezembro de 2018, que estabelece as 222 

diretrizes para a Extensão na Educação Superior, o dimensionamento dos créditos ministrados 223 

pelos docentes de forma bianual, seguindo o disposto na Resolução ConsUni nº 183, e formaliza 224 

a prática já existente na UFABC de compartilhamento de disciplinas de pós-graduação e 225 

extensão com os cursos de graduação. Por fim, reforça que agora o documento dispõe 226 

explicitamente que o número de vagas nas disciplinas deve ser a somatória das vagas dos cursos 227 

que ofertam essas disciplinas, assim garantem-se as vagas previstas nos projetos pedagógicos, 228 

adicionando-se 30%, o que mantém a interdisciplinaridade e o trânsito dos discentes entre os 229 

diferentes cursos e as diferentes áreas. Em discussão, são elencados os seguintes apontamentos: 230 

1) em relação ao Art. 2°, inciso I, que discorre sobre o planejamento para o ano subsequente, 231 

acredita-se ser pouco factível na área de Extensão, pois as Ações em Fluxo Contínuo, que 232 
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acontecem a qualquer momento do ano, sem a necessidade de prévia informação do docente para 233 

a Pró-Reitoria, dificulta o acompanhamento prévio dos créditos ofertados. Nesse sentido, a 234 

dificuldade no planejamento está, justamente, no fato de a ProEC depender da sinalização por 235 

parte dos docentes em relatar o interesse, ou não, em fazer alguma ação de extensão. Ainda 236 

aponta-se que boa parte dos docentes só despertam interesse por essas ações no ano vigente, não 237 

no ano anterior quando o planejamento é feito; 2) pontua-se a importância de não haver 238 

exigência de planejamento em algumas ações de extensão para manter a agilidade do processo; 239 

3) assinala-se, em termos de procedimento, que não cabe à ProEC fazer o planejamento, mas tão 240 

somente cobrar dos docentes, para que eles o façam; 4) ressalta-se que o planejamento das ações 241 

de extensão colabora para a valorização da área; também em relação ao Art. 2°, inciso I, sugere-242 

se que a redação seja alterada para “o planejamento da oferta de crédito para o ano subsequente”; 243 

5) no Art. 2°, inciso II, sugere-se o acréscimo de “levadas em consideração as conversões 244 

previstas”, pois influencia no planejamento de cada curso; 6) ainda referente ao inciso II do Art. 245 

2º, sugere-se deixar explicitada a diferença do cálculo de créditos entre a graduação e a pós-246 

graduação; 7) no Art. 3º, sugere-se que sejam levantadas as demandas referentes às disciplinas de 247 

TCC, posto que há uma oferta mais elevada em relação ao planejamento; 8) no Art. 4°, parágrafo 248 

4°, propõe-se edição de acordo com as normativas aprovadas pelo Comitê de Extensão e Cultura 249 

(CEC), que traz definições claras; 9) no inciso I do Art. 7º recomenda-se retirar o adjetivo 250 

“mínimo”, pois a somatória das vagas dos cursos é uma constante e também e onde se lê “mais 251 

30%”, para “acrescida de 30% da somatória das vagas”, para maior clareza do texto; 10) no Art. 252 

8º, sugere-se condensação dos parágrafos 1°, 2° e 3°, para um único parágrafo com texto “a 253 

partir da demanda, poderão ser abertas novas turmas”, evitando a repetição de itens semelhantes. 254 

Com relação ao normativo do CEC, mencionado na discussão, o pró-reitor adjunto de extensão e 255 

cultura, conselheiro Evonir Albrecht, esclarece que se trata da Portaria ProEC nº 1, de 28 de 256 

março de 2014, que explicita os tipos de ações extensionistas que podem ser propostas, além da 257 

carga horária e número de alunos mínimos para que se possa computar um crédito. No ensejo, 258 

solicita que, na proposta em discussão, haja a especificação do cálculo de conversão de créditos 259 

para os cursos de extensão que não atinjam o exigido na Portaria. É apresentada neste mesmo 260 

artigo a dúvida do aluno de graduação, quando admitido em curso de pós-graduação, se será 261 

considerado como disciplina compartilhada. A área demandante esclarece que a previsão do 262 

planejamento já constava na Resolução anterior, não tendo sido um acréscimo na versão em atual 263 

em discussão. Elucida ainda, que além de valorizar a área, o planejamento é importante, também, 264 

para o controle da computação dos créditos e para o manejo do tempo que o docente pode 265 

disponibilizar para a Extensão, Graduação e Pós-Graduação. Com relação ao inciso I do Art. 2º, 266 

concorda com a alteração de modo que passe a ser “em que haja previsão de atribuição de 267 

créditos”. Em relação ao Art. 4°, parágrafo 4°, retifica o trecho que consta “cursos graduação”, 268 

deve ser lido “cursos de graduação”. Elucida que o referido parágrafo trata da contabilização dos 269 

créditos, não da definição do que é uma disciplina de extensão e que, se for pertinente a essa 270 

norma, poderá a definição ser colocada em outro local do documento. Explica que não foram 271 

discutidas no GT a diferenciação entre o cálculo de créditos da graduação e da pós-graduação, 272 

nem as disciplinas de TCC, por não haver um consenso quanto a tais assuntos. Em relação ao 273 

compartilhamento de disciplinas entre a graduação e a pós-graduação, esclarece que ainda não 274 

está normatizada a oferta concomitante dessas disciplinas e explica que há somente uma menção 275 

nessa Resolução para evitar duplicidade. Acata as sugestões de alteração Art. 7°, inciso I. Sobre 276 

o Art. 8°, ilustra que a repetição dos assuntos dos parágrafos 1°, 2° e 3° é para diferenciar 277 

situações nas quais se abrem novas vagas, de situações nas quais se abrem novas turmas, uma 278 

vez que novas vagas têm um efeito de atender as demandas sem gerar aumento de crédito, ao 279 

passo que novas turmas geram o aumento de créditos. O presidente sugere que a área 280 
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demandante reúna-se com a ProEC e demais conselheiros que deram sugestões de alterações de 281 

redação, de modo a identificar os apontamentos a serem acatados. Findas as discussão, informa 282 

que esse assunto deve retornar à Ordem do Dia na próxima sessão. Minuta de resolução que 283 

normatiza o desligamento dos alunos por decurso dos prazos máximos para progressão e 284 

integralização nos cursos de Graduação, revoga e substitui a Resolução ConsEPE nº 166. O 285 

conselheiro Pedro Mercadante, relator da proposta e presidente do GT que tratou da revisão da 286 

Resolução ConsEPE nº 166, apresenta um histórico das discussões de um primeiro GT designado 287 

para estudar a questão da jubilação, assim como os objetivos pretendidos com a formulação do 288 

novo documento, que passa a ter um caráter educativo e não punitivo. Ressalta que a proposta 289 

tem como princípios permitir que os alunos se formem no tempo de integralização e também 290 

detectar os alunos com dificuldades, que não se formarão no tempo previsto. Explica que a 291 

Resolução pretende evitar que o aluno, que passou seis anos na UFABC, jubile. Menciona que o 292 

primeiro GT, presidido em um primeiro momento pelo então coordenador do BC&T, professor 293 

Allan Moreira Xavier, consultou diversas áreas como a Seção de Direitos Humanos e 294 

Psicossocial, a Seção de Bolsas Socioeconômicas, o Núcleo de Acessibilidade Educacional e 295 

especialistas em ensino de Libras e em educação especial e inclusiva. Destaca que uma das 296 

principais diretrizes daquele GT era o apoio ao aluno durante a construção de sua trajetória na 297 

UFABC, consolidando o processo de acolhimento e acompanhamento acadêmico durante sua 298 

permanência na universidade, não apenas na aproximação do processo de jubilação, momento 299 

em que o aluno tem menor probabilidade de recuperação. O GT concluiu, à época, que a 300 

instituição deveria antecipar o acompanhamento dos alunos, trazendo do terceiro para o primeiro 301 

ano a possibilidade de o aluno jubilar e acompanha-lo a partir de então. Além disso, o GT 302 

também estudou a implantação de um sistema de informações que garantiria o mapeamento 303 

contínuo do rendimento dos alunos e possibilitaria seu devido registro. Sugeriu, ainda, o 304 

estabelecimento de um atendimento transversal que contemplasse aspectos pedagógicos e 305 

psicossociais, direcionado às necessidades dos estudantes em dois diferentes momentos: no 306 

acolhimento de ingressantes e no acompanhamento de veteranos. Menciona que o GT também 307 

aconselhou a implantação de um programa de inclusão universitária, que asseguraria um 308 

atendimento específico aos alunos com deficiência, contando com profissionais especializados, 309 

equipamentos de apoio à aprendizagem e oferta de cursos de formação à comunidade docente. 310 

Pontua que o acompanhamento acadêmico deveria ter como referência uma fórmula em que, a 311 

cada período letivo, o aluno deveria acumular um total de créditos, em função do tempo na 312 

universidade, do total de créditos previstos no curso conforme normatizado no projeto 313 

pedagógico. Pontua também haver a sugestão de estender o tempo de integralização de alunos 314 

com deficiênciade acordo com as necessidades mapeadas pelo núcleo de acessibilidade da 315 

ProAP. Para a implementação dessas diretrizes, o GT recomendou a ampliação das equipes de 316 

atendimento e acompanhamento; o aumento do investimento em produção de material e na 317 

formação da comunidade acadêmica, especialmente em questões que tratam de inclusão; revisão 318 

dos projetos pedagógicos dos cursos, discutindo e alterando práticas ineficientes de 319 

aprendizagem em disciplinas de alta retenção; aumentar o tempo de integralização e as matrizes 320 

sugeridas para os estudantes matriculados no período noturno, possibilitando que se dedicassem 321 

às atividades acadêmicas com o mesmo tempo e empenho que os demais estudantes; que a 322 

UFABC garantisse a oferta de diferentes formas de aproveitamento acadêmico de créditos em 323 

disciplinas obrigatórias; fomento à discussão sobre os critérios de avaliação adotados, tanto nos 324 

cursos específicos, quanto nos Bacharelados Interdisciplinares (BI), avaliando sua pertinência; 325 

revogação da Resolução ConsEPE nº 166 e a instauração das diretrizes apontadas em um 326 

programa de acompanhamento acadêmico, que, após um ano, deveria apresentar os resultados 327 

obtidos. Finda a exposição da contextualização, passou a discorrer sobre a proposta de 328 
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Resolução, mencionando que o foco agora é o tempo de permanência e o acompanhamento dos 329 

alunos, que deverá acontecer ao término do primeiro ano para os alunos com Coeficiente de 330 

Progressão (CP) abaixo do índice a ser estabelecido pela resolução. Declara ainda, que esse 331 

aluno será convocado a se apresentar ao DEAT, caso contrário figurará situação de abandono. 332 

Outra diretriz diz respeito ao incentivo à colação de grau, dando ao aluno, após o término do BI, 333 

um tempo extra, configurando um total de dez anos. Comenta ainda, que o BI é considerado, 334 

nesta Resolução, um curso de formação completa, não sujeitando o aluno a um novo diploma de 335 

curso específico, mas sim, incentivando-o à educação continuada. Expõe sobre um incentivo 336 

para a busca da matriz ideal, dando ao aluno um tempo extra de três quadrimestres, após o 337 

término do BI, para que faça reserva de vaga no curso específico almejado, a fim de que seja 338 

evitado que o estudante faça reserva em outro curso qualquer, somente para garantir a 339 

permanência na universidade. Comenta, quanto a uma possível alteração no texto do documento, 340 

referente ao Art. 3°, parágrafo 1°, trocando a palavra “será” por “poderá”, uma vez que o DEAT 341 

sinalizou a impossibilidade do acompanhamento dos alunos quadrimestre a quadrimestre. 342 

Ressalta que as convocações serão publicadas no Boletim de Serviço para torná-las oficiais, 343 

avisando ao aluno que está em processo de jubilação e caso não se apresente, terá sua matrícula 344 

bloqueada, sendo que o não comparecimento no prazo de dois quadrimestres acarretará no 345 

desligamento do aluno. Em discussão, ressalta-se a importância do documento e também se 346 

parabeniza o GT pela iniciativa de primeira redação, por consultar a DEAT, ProAP e os setores 347 

que lidam diariamente com os estudantes e elencam-se os seguintes apontamentos: 1) maior 348 

atenção à questão das pessoas com deficiência (PcD) e aos alunos do período noturno; 2) 349 

necessidade de revisão do texto para que se chegue a uma redação mais objetiva; 3) explicitação 350 

dos critérios para a convocação dos alunos em risco de jubilação, de modo que conste quando o 351 

aluno convocado deve comparecer, qual o prazo e o que o aluno deve fazer para não ter a 352 

matrícula bloqueada; 4) explicitação no parágrafo 2° do Art. 3º do que é considerado número 353 

total de quadrimestres previstos pelo projeto pedagógico; 5) padronização das nomenclaturas 354 

utilizadas; 6) explicitação, no Art. 5º, do momento a partir do qual o aluno que atingir CP 0,8 355 

pode adicionais três quadrimestres ao seu tempo e por quantas vezes ele pode estender o prazo; 356 

7) inclusão, no Art. 5º, do texto “com exceção do Projeto Dirigido e da disciplina de Prática de 357 

Ciências e Humanidades”, pois são disciplinas que, teoricamente, são feitas depois de alcançado 358 

CP 0,8; 8) reformulação da Disposição Transitória, passando a constar a partir de quando e para 359 

quais alunos serão aplicadas as regras colocadas na Resolução; 9) esclarecimento de qual o 360 

atendimento poderá ser prestado pela DEAT, desde que compatível com a estrutura disponível; 361 

10) definição de um valor de CP específico, abaixo de 0,17 por ano, sendo definido como um 362 

valor de desligamento; 10) no Art. 6º, inserção de uma cláusula para o aluno interessado em 363 

adquirir três ou mais diplomas, na qual conte a previsão de ampliação do prazo de dez anos. O 364 

relator explana que, quanto à questão das PcD, o GT percebeu, conversando com a Seção de 365 

Direitos Humanos e Psicossocial, a Seção de Bolsas Socioeconômicas, o Núcleo de 366 

Acessibilidade Educacional e a área pedagógica, que falta um acolhimento adequado para esses 367 

alunos e não necessariamente ampliação do tempo para conclusão do curso. Reitera que a 368 

Resolução tem um caráter educativo e visa a orientar e acompanhar corretamente o aluno com 369 

CP abaixo de 0,17, dando a ele condições para que possa tomar a melhor decisão em relação a 370 

sua vida acadêmica dentro da UFABC. Dada a complexidade das discussões e tendo em vista o 371 

avançado das horas, alguns conselheiros sugerem que a Resolução permaneça no Expediente e 372 

volte a ser discutida na próxima sessão do ConsEPE, quando as dúvidas forem dirimidas e a 373 

redação tiver sido ajustada. Recomendam também que uma discussão seja feita com os 374 

integrantes do GT e outros interessados para reformulação do documento. A área demandante 375 

solicita que o assunto seja o primeiro item do Expediente. A Mesa acata a proposta para que o 376 
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item seja o primeiro do Expediente e informa que analisará, juntamente com a área demandante, 377 

qual a melhor composição para reelaboração da proposta, considerando as discussões de hoje. 378 

Como nenhum dos participantes deseja fazer uso da palavra, o presidente agradece a presença de 379 

todos e encerra a sessão às 18h09. Do que para constar, nós, Fabiane de Oliveira Alves, chefe da 380 

Divisão de Conselhos, Jeanderson Carlos de Souza Silva e Katia Tonello Semmelmann, 381 

assistentes em administração da Divisão de Conselhos da Secretaria-Geral, em conjunto com o 382 

secretário-geral, Daniel Pansarelli, lavramos e assinamos a presente Ata aprovada por este 383 

Conselho. 384 
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