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Aos 27 dias do mês de agosto 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 Av. 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 e presidida 4 

pelo magnífico reitor, Dácio Roberto Matheus, com a presença dos seguintes conselheiros: 5 

Wagner Alves Carvalho, vice-reitor; Adriana Pugliese Netto Lamas, representante docente do 6 

Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Alysson Fabio Ferrari, representante docente 7 

do CCNH; Anastasia Guidi Itokazu, representante docente do CCNH; Carolina Moutinho Duque 8 

de Pinho, representante dos coordenadores de curso de graduação; Charles Morphy Dias dos 9 

Santos, pró-reitor de pós-graduação; Fernanda Graziella Cardoso, representante docente do 10 

Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Flávio da Silva 11 

Nogueira, representante dos técnicos administrativos; Gilberto Marcos Antonio Rodrigues, 12 

representante docente do CECS;Harki Tanaka, diretor do CECS; Janaína de Souza Garcia, 13 

representante dos coordenadores de pós-graduação; Juliana Cristina Braga, representante docente 14 

do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Katerina Lukasova, representante 15 

docente do CMCC; Laura Passarella Carajoinas, representante discente de graduação; Leonardo 16 

José Steil, pró-reitor de extensão e cultura; Lucas Faustino de Oliveira, representante suplente 17 

discente de graduação; Marcelo Bussoti Reyes, diretor do CMCC; Marcos Vinicius Pó, 18 

coordenador do Bacharelado em Ciências e Humanidades (BC&H); Maria Isabel Mesquita 19 

Vendramini Delcolli, representante dos técnicos administrativos; Paula Ayako Tiba, pró-reitora 20 

de graduação; Pedro Galli Mercadante, coordenador do Bacharelado em Ciência e Tecnologia 21 

(BC&T); Rail Ribeiro Filho, representante suplente dos técnicos administrativos; Rodrigo Luiz 22 

Oliveira Rodrigues Cunha, pró-reitor adjunto de pesquisa; Rodrigo Roque Dias, representante 23 

suplente docente do CMCC; Ronei Miotto, diretor do CCNH; Thiago Roberto Lopes da Silva, 24 

representante discente de graduação; Wesley Góis, representante docente do CECS. Ausências 25 

justificadas: Silas Araújo Leite de Oliveira, representante dos técnicos administrativos. 26 

Ausentes: Anita Iracema Simão, representante discente de pós-graduação; Beatriz Fernandes 27 

Romeiro, representante discente de graduação; João Henrique Muniz de Souza, representante 28 

discente de graduação; Leonardo Andrade Castro, representante discente de pós-graduação. Não 29 

votantes: Daniel Pansarelli, secretário-geral; Katia Canil, representante suplente docente do 30 

CECS; Marcelo Zanotello, coordenador pro tempore da Licenciatura em Ciências Naturais e 31 

Exatas; Marcia H. Alvim coordenadora pro tempore da Licenciatura em Ciência Humanas; 32 

Marco Antonio Bueno Filho, representante suplente docente do CCNH; Renata Coelho, chefe da 33 

Divisão Acadêmica. Apoio administrativo: Fabiana Vallini, substituta da chefe da Divisão de 34 

Conselhos, Jeanderson Carlos de Souza Silva e Katia Tonello Semmelmann, assistentes em 35 

administração da Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, o presidente abre a sessão às 14h12, 36 

com os Informes da Reitoria: 1) o presidente informa sobre dois debates realizados na UFABC 37 

acerca do Projeto Future-se e, também, sobre a sessão extraordinária do ConsUni, a ser realizada 38 

no dia 03 de setembro de 2019 para a deliberação, dentre outro assuntos, do referido Projeto; 2) 39 

comunica que foi divulgado no site da UFABC o 1º Congresso da UFABC que irá acontecer nos 40 
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dias 24 e 25 de setembro, com a finalidade de criar um espaço de reflexão e discussão sobre 41 

diversas questões com a comunidade externa. Informa sobre o roteiro do evento, que contará 42 

com debates e apresentações relevantes para a comunidade acadêmica. Informes dos 43 

Conselheiros: 1) o conselheiro Rodrigo Cunha informa que a Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPes) 44 

conseguiu fazer a atribuição das 114 bolsas do Conselho Nacional de Desenvolvimento 45 

Científico e Tecnológico (CNPq), referentes à Iniciação Científica, aos alunos, não podendo 46 

afirmar até quando esses alunos receberão as bolsas, dadas as contingências do próprio CNPq. 47 

Comunica sobre o primeiro relatório acerca da produção científica da UFABC, cujos dados 48 

foram extraídos das bases Clarivate Analytics – Web of Science e scriptLattes, explica ainda, que 49 

outras bases de dados estão sendo pesquisadas para aprimorar os indicadores apresentados; 2) a 50 

conselheira Paula Tiba solicita a promoção do primeiro item do Expediente, referente à 51 

Homologação do Ato Decisório ConsEPE nº 176, de 10 de julho de 2019, à Ordem do Dia. A 52 

solicitação é acatada pela mesa, colocada em votação e aprovada por unanimidade, o item, então, 53 

passa a ser o segundo da Ordem do Dia; 3) o conselheiro Marcelo Bussotti Reyes apresenta o 54 

Relatório Anual de Atividades Esporádicas do CMCC, referente ao ano de 2018, em atendimento 55 

à Resolução ConsEPE nº 130. Ordem do Dia: Ata da III sessão ordinária de 2019, realizada no 56 

dia 25 de junho de 2019. Não havendo comentários, encaminha-se o documento para votação. 57 

Ata aprovada com 1 abstenção. Homologação do Ato Decisório ConsEPE nº 176, de 10 de julho 58 

de 2019, aprovado ad referendum, que trata de alteração no Calendário Acadêmico de 2019, 59 

incluindo a reposição de aulas de 14 de junho de 2019. O presidente relata a motivação para a 60 

aprovação ad referendum que se refere à uma alteração no Calendário de 2019, aprovando a 61 

reposição da aula do dia 14 de junho, no dia 4 de setembro. A conselheira Paula Tiba informa 62 

que no dia da paralização, 13 de agosto, as aulas não foram suspensas, porém foram reservadas 63 

algumas salas no dia 5 de setembro para aqueles que desejam repor a aula deste dia, mas que não 64 

houve qualquer  alteração no Calendário Acadêmico por conta destas reservas. Não havendo 65 

mais nenhum comentário, o presidente encaminha a homologação para votação, que é aprovada 66 

por unanimidade. Proposta de Calendário Acadêmico 2020. A conselheira Paula Tiba informa 67 

que esta proposta foi aprovada pela Comissão de Graduação e passa a palavra para  Renata 68 

Coelho, chefe da Divisão Acadêmica  que explica que a elaboração do Calendário segue alguns 69 

parâmetros, dentre eles: mínimo de 200 dias letivos, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 70 

da Educação Nacional (LDB); 12 semanas, no mínimo, por quadrimestre; reposição de todos os 71 

feriados, relacionando cada feriado com seu respectivo dia de reposição; mínimo de 2 semanas 72 

de recesso entre os quadrimestres e a previsão das datas para o Simpósio de Bases Experimentais 73 

das Ciências Naturais e para o evento UFABC para Todos. Em discussão, o presidente solicita 74 

que seja apreciada a sugestão de calendário proposta na reunião de dirigentes da Univesidade, 75 

que inclui os dias 23 e 25 de setembro para o Congresso da UFABC, e os dias 21 e 22 de 76 

dezembro para a eventual reposição daquelas disciplinas que não considerarem as atividades do 77 

congresso como atividades didáticas. Sugere-se que a reposição da aula do sábado 21 de 78 

novembro, seja trocada da sexta-feira 18 de dezembro para o sábado 19 de dezembro. Questiona-79 

se sobre a Semana das Engenharias e outros eventos correlatos e recomenda-se a união dos 80 

diversos eventos da UFABC em uma única semana. A Mesa explica que essa ideia vem sendo 81 

construída paulatinamente e, a inserção deste Congresso no Calendário de 2020 servirá como um 82 

teste para a avaliação da viabilidade de recursos e de infraestrutura. Levanta-se a preocupação 83 

sobre a restrição da participação de alguns servidores no evento, caso este seja realizado em uma 84 

única semana. Solicita-se a melhoria na representação gráfica do Calendário, para explicitar a 85 

relação do feriado com o seu respectivo dia de reposição. As sugestões são acatadas pela área 86 

proponente. A segunda proposta do Calendário Acadêmico 2020 é encaminhado para votação, 87 

sendo aprovado por unanimidade. Proposta de Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em 88 

Ciências Naturais e Exatas e Proposta de Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em 89 
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Ciências Humanas. O Presidente consulta a relatoria sobre a possibilidade de os itens 3 e 4 da 90 

Ordem do Dia serem apresentados em sequência e discutidos em um único bloco, uma vez que 91 

os dois referem-se a Projetos Pedagógicos que, embora de cursos diferentes, têm conteúdos 92 

análogos. Em concordância com o sugerido, a área demandante inicia a apresentação discorrendo 93 

sobre o histórico da criação das Licenciaturas Interdisciplinares (LI), na UFABC, que teve início 94 

com a criação do Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada de Profissionais 95 

do Magistério da Educação Básica (COMFOR-UFABC), instituído pelo MEC, em 2013. A partir 96 

desse Comitê, dada a preocupação levantada com a formação de professores para a educação 97 

básica, foi criado um Grupo de Trabalho (GT) voltado à criação das Licenciaturas 98 

Interdisciplinares com vistas à melhoria da formação desses docentes. Na ocasião, o GT 99 

apresentou a primeira proposta nesse sentido, ainda em 2013, que foi retomada, em 2014, por um 100 

novo GT, que realizou a primeira reformulação do projeto inicial, com base em sugestões 101 

apresentadas por cada licenciatura específica, correlata ao projeto. Em 2016, após ampla revisão 102 

dos procedimentos para criação de novos cursos, realizada pelo ConsUni, foi lançado edital para 103 

criação de novas licenciaturas, no âmbito da UFABC, ocasião na qual o COMFOR-UFABC 104 

propôs a criação das Licenciaturas Interdisciplinares, que foi aprovada pelo ConsUni, no final de 105 

2017. No início de 2018,  uma nova Equipe de Trabalho apresentou as primeiras versões dos 106 

Projetos Pedagógicos para as LI autorizadas, que foram encaminhadas à ProGrad. Já no âmbito 107 

da Comissão de Graduação (CG), em 2019, foram constituídos Núcleos Docentes Estruturantes 108 

(NDE) para mediação de sugestões e alterações aos projetos, que foram aprovados pela CG, 109 

materializando-se nas propostas em pauta. Acerca da estrutura do projeto, informa que são 110 

criados dois novos cursos, portanto, duas novas entradas de alunos, via Sistema de Seleção 111 

Unificada (Sisu), na UFABC, configurando 210 vagas discentes, divididas nos turnos diurno e 112 

noturno, pontuando não se tratar de criação de novas vagas, mas o aproveitamento de vagas de 113 

licenciaturas específicas que não iriam mais para os Bacharelados Interdisciplinares, passando a 114 

compor os dois novos cursos: Licenciatura em Ciências Humanas (LCH), com 50 vagas para o 115 

campus de São Bernardo do Campo; e Licenciatura em Ciências Naturais e Exatas (LCNE), com 116 

160 vagas para o Campus Santo André. Acrescenta que, didaticamente, os cursos se dividem em 117 

três níveis, nos seguintes moldes: o primeiro nível é composto por disciplinas obrigatórias 118 

comuns aos ingressantes nas licenciaturas; o segundo nível é composto por disciplinas 119 

específicas para cada área de formação, LCH e LCNE, conferindo titulação geral ao aluno; já o 120 

terceiro nível, trataria da formação específica do aluno em determinada área de conhecimento do 121 

curso escolhido, conferindo-lhe a titulação para a docência no ensino médio, na área de 122 

formação. A relatoria acrescenta que esse terceiro nível é flexível e permite incorporação de 123 

outras licenciaturas específicas que venham a ser criadas na UFABC. Quanto aos conceitos, 124 

expõe que a proposta visa superar o modelo de formação denominado “3+1”, que tem como base 125 

políticas dos anos 1980, informando que já houve sinalização, por volta dos anos 1990, por parte 126 

da LDB, de que não se trata do modelo ideial de formação docente para ensino básico, 127 

ressaltando que o modelo adotado pela UFABC está, ainda, bastante vinculado a este conceito.  128 

A proposta visa, também, equilibrar os saberes necessários à docência, citando-os em três 129 

grupos: os pedagógicos, os conceituais e metodológicos, e os saberes integradores. Neste ponto 130 

destaca que o modelo atual da UFABC acaba por dar maior ênfase aos saberes conceituais e 131 

metodológicos. Além disso, busca-se a efetivação da participação da UFABC na formação de 132 

professores para a educação básica, que tem apresentado problemas nesse quesito, e o 133 

alinhamento da proposta com o Projeto Pedagógico Institucional (PPI). Sobre os objetivos gerais 134 

e específicos da proposta, destaca os relativos ao desenvolvimento da consciência ética e cidadã 135 

do futuro professor, bem como a sua sólida formação científica, com vistas a atender às 136 

aspirações das futuras gerações da sociedade. Em seguida, apresenta o perfil esperado do 137 

professor egresso dos cursos em pauta. A relatoria cita a Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho 138 
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de 2015, do Ministério da Educação (MEC), que prevê a carga horária mínima para a formação 139 

de um Professor de Educação Básica, que é de 3.200 horas, bem como define a sua distribuição 140 

durante o curso. Neste ponto, apresenta a matriz curricular do LCNE, pontuando seus 141 

componentes curriculares, a carga horária do curso e sua distribuição entre as disciplinas 142 

sugeridas, atividades práticas e estágio supervisionado. Quanto às disciplinas obrigatórias, 143 

informa que foi criada a disciplina “Metodologias de Pesquisa em Educação”, específica para o 144 

LCNE, e que as demais advêm do catálogo de disciplinas da graduação, vigente na UFABC. 145 

Ainda quanto às disciplinas, discorre sobre as de opção limitada, explicando que estas se 146 

dividem em 6 grupos temáticos de acordo com eixos de conhecimento, discriminando-os e 147 

observando que, do grupo 1 ao 5, o aluno deve cursar pelo menos uma disciplina de cada, e, no 148 

grupo 6, deve cursar ao menos 18 créditos em disciplinas. Explica que, dentre as disciplinas de 149 

opção limitada, constam as seguintes propostas de novas matérias: Sociologia da Educação; 150 

Introdução à Filosofia da Ciência; e Robótica Pedagógica com Projetos Interdisciplinares. 151 

Quanto aos Estágios Supervisionados, subdivide-se em 5 módulos de 80 horas cada, sendo, os 152 

três primeiros, obrigatórios e os outros dois, em caráter de opção limitada, aonde o aluno poderá 153 

escolher dentre os estágios oferecidos pelos cursos de Licenciatura da UFABC. No tocante às 154 

atividades teórico-práticas, informa que a carga horária prevista será dividida entre atividades de 155 

extensão e cultura e atividades complementares, de acordo com ao Resolução nº 11, de 28 de 156 

junho de 2016. Quanto ao corpo docente, informa que houve chamada para credenciamento no 157 

curso, aonde 85 professores manifestaram interesse em integrar o quadro do LCNE. Partindo 158 

para a apresentação do curso de Licenciatura em Ciências Humanas (LCH), a relatoria informa 159 

que há pontos convergentes entre os projetos, destacando, portanto, aqueles que são específicos 160 

do LCH. Começando pela aderência dos docentes ao curso, informa que 58 professores 161 

manisfestaram interesse em fazer parte do LCH. Acerca das perspectivas e objetivos específicos 162 

do curso, ressalta a formação de professores de História e Geografia para atuação na Educação 163 

Básica, em especial no Ensino Fundamental II, sendo esse o perfil de egresso buscado. Quanto à 164 

matriz curricular, discorre sobre a estrutura, carga horária e a sua distribuição entre as disciplinas 165 

e atividades práticas, informando que a proposta cria 4 novas disciplinas obrigatórias, específicas 166 

do LCH: Laboratório de Práticas Integradoras I e II; Teoria da História I; e História, 167 

Eurocentrismo e Pós-Colonialismo. Quanto às disciplinas de opção limitada, semelhante ao 168 

LCNE, o LCH é dividido em 5 eixos temáticos, sendo que, nos três primeiros, o aluno deve 169 

cumprir 22 créditos, em cada eixo. Já nos dois últimos, são exigidos 12 créditos, por eixo de 170 

conhecimento. Acrescenta que, dentre as disciplinas dos eixos temáticos, foram incluídas novas 171 

disciplinas, além daquelas já constantes dos catálogos da UFABC. Quanto aos componentes 172 

curriculares, apresenta o número de créditos exigidos, bem como a sua distribuição entre 173 

disciplinas obrigatórias e de opção limitada. No tocante ao Estágio Supervisionado, o LCH 174 

divide-se em 7 módulos de 80 horas cada, sendo, os três primeiros, obrigatórios, e, em 175 

complemento às 400 horas exigidas, o aluno deve optar por 2 módulos, dentre os 4 módulos 176 

restantes. Já no que diz respeito às atividades teórico-práticas, a divisão da carga horária se dá 177 

nos mesmos moldes do LCNE. Encaminhando a discussão, o presidente ressalta que as propostas 178 

em pauta já foram objeto de extensos debates, no âmbito da Comissão de Graduação (CG), 179 

motivo pelo qual figuram na Ordem do Dia. Em discussão, os seguintes pontos são levantados: 180 

1) Sugere-se que o tempo de integralização dos cursos sejam expostos “em quadrimestres” e não 181 

“em anos”, evitando o risco de os alunos cursarem um ano a mais do que o previsto; 2) sugere-se 182 

uniformizar os projetos, no tópico relativo à carga horária mínima de disciplinas de opção 183 

limitada, pois, o LCNE trata “em disciplinas”, já o LCH trata “em créditos”; 3) parabeniza-se a 184 

iniciativa da criação das duas novas disciplinas, pontuando ser uma oportunidade para que haja a 185 

integração de disciplinas da engenharia às licenciaturas da UFABC, naquilo que couber; 4) 186 

sugere-se mudança na alocação dos estágios, nos quadrimestres, antecipando o primeiro módulo 187 
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para o sétimo quadrimestre, visando abarcar 3 estágios em ciências e 3 em licenciaturas 188 

específicas; 5) sugere-se substituir o termo “Fundamental II” para o termo “anos finais do Ensino 189 

Fundamental”, em todo o projeto; 6) questiona-se a carga horária de estágio prevista, tendo em 190 

vista atender à normativa que define que, para a segunda licenciatura, deve haver mais 300 horas 191 

de estágio, logo, estas deveriam ser acrescentadas ao curso para cumprimento da norma; 7) 192 

solicita-se a explicitação dos objetivos das novas disciplinas criadas; 8) questiona-se sobre a falta 193 

de planos de ensino para a estruturação de algumas disciplinas de graduação da UFABC; 9) 194 

questiona-se se a quantidade de docentes permite a correta implantação dos cursos. Indaga-se, 195 

ainda, tanto à mesa quanto à área demandante se há alguma previsão específica de apoio técnico-196 

administrativo, tendo em vista as demandas que a criação desses cursos irão gerar; 10) informa-197 

se a necessidade de laboratórios de prática de ensino que abarquem as práticas demandadas pelos 198 

cursos, pontuando que essa tem sido uma preocupação crescente entre os docentes, dada a 199 

existência de apenas um laboratório, no Campus São Bernardo do Campo, para tal; 11) 200 

questiona-se se as vagas desses cursos, que provêm dos Bacharelados em Ciência e Tecnologia 201 

(BCT) e em Ciências e Humanidades (BCH), serão transferidas para as LIs e como se dará esse 202 

processo, visto que o caminho correto seria a redução de vagas disponíveis para BCT e BCH, 203 

evitando problemas na avaliação da UFABC diante dos órgãos avaliadores; 12) questiona-se 204 

sobre a quantidade de professores de história na UFABC em relação a quantidade e disciplinas 205 

de história demandada pelo LCH, levantando, também, preocupação com a estrutura do Campus 206 

São Bernardo do Campo para receber os cursos criados; 13) pontua-se a necessidade de 207 

sistematização dos programas de estágio, com vistas a garantir ao orientador de estágio uma 208 

ferramenta que o possibilite acessar o histórico dos estágios realizados pelo aluno, bem como 209 

avaliá-los. A relatoria acata a sugestão de alteração da representação do tempo de intregralização 210 

“em quadrimestres”. Quanto à uniformização das exigências nas opções limitadas, a demandante 211 

sugere que seja padronizado “em disciplinas”. Quanto à integração de atividades da engenharia 212 

às licenciaturas, a relatoria entende que, futuramente, é viável que sejam incorporadas atividades 213 

e até mesmo disciplinas da engenharia nas licenciaturas, com vistas a aprimorar o currículo dos 214 

alunos. A relatoria acata a sugestão de antecipação do primeiro módulo de estágio para o sétimo 215 

quadrismestre e a alteração do termo “Fundamental II” para “anos finais do Ensino 216 

Fundamental”. No que diz respeito à carga horária de estágio, a área demandante explica que a 217 

formação em área específica, a qual se referem os Projetos Pedagógicos em  pauta, não se trata 218 

de uma segunda licenciatura, pois, pode ser cursada de maneira concomitante com a formação 219 

geral, sendo que a área de formação específica aproveitará os módulos de estágio que lhe forem 220 

afins, logo, entende que não há que se falar em acréscimo de horas de estágio. Explicita, no 221 

entanto, que é um questão de interpretação da norma, que poderá variar de uma licenciatura para 222 

outra, mas, pontua que os projetos ora discutidos estão de acordo com as legislações pertinentes. 223 

O presidente complementa a explicação da relatoria informando que o Art. 24 da Resolução 224 

CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015, do Ministério da Educação (MEC), prevê que haja 225 

regulamentação suplementar para as LIs e que esta ainda não foi editada, mas que já existe um 226 

movimento neste sentido pelo próprio Conselho Nacional de Educação (CNE). Acrescenta que 227 

há espaço para que o ConsEPE sugira a inclusão de previsões sobre o estágio para as LIs nessa 228 

normativa, entendendo ser o caminho ideal para fazê-lo, com vistas a positivar as peculiaridades 229 

dos cursos interdisciplinares. Neste mesmo sentido, a conselheira Maria Isabel, que também é 230 

Procuradora Institucional da UFABC, informa que há um movimento por parte dos procuradores 231 

educacionais institucionais com vistas a identificar lacunas nas legislações relacionadas às LIs e 232 

preenchê-las, no que couber. É acatada a inclusão dos objetivos das disciplinas criadas, buscando 233 

chegar o mais próximo possível de um plano de ensino. Com relação à necessidade de novos 234 

docentes, informa que ela não existe, no caso do LCNE, já no caso do LCH, há previsão de 8 235 

novos docentes, conforme já havia sido analisado no ConsUni, quando da autorização das LIs. 236 
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No que tange ao apoio técnico-administrativo, entende que, naturalmente, haverá essa 237 

necessidade, porém, exorbita do âmbito da relatoria a estimativa de como ele se dará. Já com 238 

relação aos laboratórios de práticas de ensino, entende que essa necessidade existe na UFABC e 239 

que a disponibilização de novos espaços seria o cenário ideal, assinalando que, por ora, é 240 

possível realizar essas atividades dos cursos com o que há disponível. No quesito quantidade de 241 

docentes e de disciplinas criadas no LCH, a relatoria explica que grande quantidade de 242 

disciplinas de geografia será atendida pelo quadro já existente na UFABC, sendo a necessidade 243 

maior para as disciplinas de história, que serão atendidas pelos professores que, inicialmente, 244 

demonstraram aderência ao projeto e pela maioria das 8 contratações previstas, conforme estudo 245 

realizado pela área demandante. O presidente informa que a questão das 8 contratações previstas 246 

já se encontra em pauta, no âmbito da Comissão de Vagas (CV), aonde está sendo discutida a 247 

formação de um GT para tratar dessas contratações, dependendo apenas das deliberações acerca 248 

dos Projetos Pedagógicos ora discutidos pelo ConsEPE. No tocante às vagas discentes destinadas 249 

às LIs, o presidente explica que será realizada a diminuição das vagas do BCT e BCH, com 250 

vistas a incorporar essas vagas subtraídas aos dois novos cursos, por meio de Atos Decisórios, 251 

explicando que, dessa maneira, formalizar-se-á os quantitativos de vagas ofertadas nos cursos, 252 

para todos os efeitos legais. Acrescenta que a pendência quanto a isso ficará somente no que 253 

tange à decisão, pelo ConsEPE, do momento ideal para a edição desses atos. A conselheira Paula 254 

Tiba, pró-reitora de Graduação, informa que, no início deste ano de 2019, foi disponibilizado o 255 

laboratório 002, no bloco A, no Campus Santo André, para suporte às atividades práticas das 256 

licenciaturas, pendente apenas de ajustes hidráulicos para adaptação do espaço e 257 

disponibilização. A conselheira Maria Isabel, informa que, à época da elaboração dos projetos 258 

dos cursos interdisciplinares, foi feita a avaliação das necessidades de contratação de docentes, 259 

técnicos-administrativos e de provisão de espaços adequados aos cursos, mas que, ao longo do 260 

processo de formulação, algumas dessas necessidades foram sendo retiradas. Não havendo mais 261 

inscritos, o presidente encaminha a votação dos projetos, citando as sugestões acatadas pela 262 

relatoria, bem como as decorrências da eventual aprovação dos projetos em pauta e parabeniza a 263 

área demandante pelo trabalho realizado. Em votação, os Projetos Pedagógicos do LCNE e do 264 

LCH, um por vez, em sequência, são aprovados por unanimidade. Minuta de resolução que 265 

define a atribuição de créditos por atividades didáticas na UFABC, revoga e substitui a 266 

Resolução ConsEPE nº 100. A conselheira Kátia Canil elenca os principais pontos dos quais 267 

trata a minuta, como a melhora da redação no que se refere à carga didática e administrativa, 268 

atendendo à Resolução ConsEPE n° 177; inclusão de uma Comissão de Especialização como 269 

uma das instâncias para a aprovação de créditos de disciplinas; avaliação de créditos, levando-se 270 

em conta, também, a Resolução ConsUni n° 183; inclusão, no texto, da especificação de carga 271 

horária mínima de 12 horas para cursos, módulos e oficinas realizadas em ações de extensão e, 272 

especificação de porcentagem de solicitação e disponibilidade de infraestrutura para abertura de 273 

novas turmas. A presidência relembra que este documento foi fruto de um Grupo de Trabalho 274 

(GT) presidido pela conselheira Paula Tiba, que esclarece algumas questões apresentadas e 275 

agradece a relatora. Em discussão, dois pontos são destacados: no parágrafo 4° do Art. 3°, a 276 

retirada da palavra “devidamente” e, no inciso I do Art. 7°, onde se lê “acrescida de 30% da 277 

somatória das vagas”, leia-se “acrescido de 30% da somatória das vagas”. Acatadas as sugestões, 278 

o presidente encaminha o documento para votação, que é aprovado por unanimidade. Proposta 279 

de revisão do Regimento Interno da ProPG. O conselheiro Charles Morphy explica quais os 280 

pontos estão sendo revisados na proposta, destacando os que visam elucidar previsões já 281 

existentes e a reformulação de alguns procedimentos do Regimento Interno da Pós-Graduação 282 

stricto sensu, objeto da alteração. Relata o histórico de discussões, no âmbito da Comissão de 283 

Pós-Graduação (CPG), que resultou na demanda em pauta. Citando o Art. 12, parágrafo 7º, da 284 

proposta, que trata sobre reserva de vagas para negros, indígenas e pessoas com deficiência, em 285 
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atendimento à Portaria Normativa nº 13, de 11 de maio de 2016, do Ministério da Educação 286 

(MEC), informa que este mesmo dispositivo consta no regimento da Comissão de Especialização 287 

(COE), com redação mais adequada, motivo pelo qual sugere alteração da que está em pauta de 288 

“Fica a cargo dos PPGs a possibilidade de prever” para “Os PPGs devem prever”, mantendo a 289 

redação complementar do referido parágrafo. A relatoria o documento objetiva, também, 290 

evidenciar algumas atividades realizadas pela CPG, bem como rever algumas  das competências 291 

da comissão, informando que foi retirada a obrigação de a CPG homologar bancas examinadores 292 

dos títulos de doutorado e a responsabilidade de aprovar o credenciamento de disciplinas, 293 

entendendo que essas atribuições são das coordenações de cada programa de pós-graduação. 294 

Acrescenta que houve alteração referente à regra de recondução dos representantes docentes, nos 295 

programas de pós-graduação, passando a não mais prever limite para reconduções de membros, 296 

conforme era previsto. No tocante à entrega de documentação final, informa que essa questão foi 297 

retirada do regimento e será disciplinada via Portaria, por se tratar de uma questão 298 

administrativa. Além disso, a revisão inclui a previsão de que os docentes que não prestarem 299 

orientação a pelo menos um aluno, mestrando ou doutorando, no período de 4 anos, será 300 

descredenciado automaticamente dos PPGs. No entanto, o dispositivo flexibiliza essa regra, para 301 

os casos definidos por cada PPG. Em discussão: 1) aponta-se redação incompleta no Art. 12, 302 

parágrafo 2º; 2) solicita-se esclarecimento sobre quais seriam as exceções para os casos de 303 

descredenciamento automático de professores dos PPGs, conforme cita o Art. 9º, parágrafo 2º; 3) 304 

Aponta-se contradição entre os parágrafos 3º e 5º, do Art. 27, já que o parágrafo 3º retira a 305 

possibilidade de que haja um segundo trancamento de curso, porém, o Art. 5º trata do assunto de 306 

maneira plural, dando a compreensão de que a possibilidade ainda existe; 4) solicita-se 307 

esclarecimento quanto ao período de trancamento ter sido limitado a 12 meses; 5) sugere-se a 308 

revisão da redação do Art. 27, parágrafo 4º, para fins de melhor compreensão; 6) sugere-se 309 

explicitar as regras que embasam a aplicação dos previstos no Art. 27, parágrafo 6º, e o Art. 28, 310 

parágrafo único; 7) aponta-se preocupação com a retirada da competência de homologar títulos 311 

de pós-graduação pela CPG, especialmente, no que diz respeito a conflitos de competências; 8) 312 

questiona-se sobre o motivo da retirada do Título XIII, que trata sobre parcerias internacionais, 313 

solicitando que ao menos seja mantido o caput do Art. 41, que prevê ao menos a possibilidade de 314 

parcerias, já que o silêncio da norma, legalmente, vedaria essa possibilidade; 9) questiona-se a 315 

obrigatoriedade que se cria com a redação proposta pela relatoria, no Art. 12, parágrafo 7º; 10) 316 

aponta-se que o regimento transfere algumas atribuições que seriam da ProPG aos docentes 317 

orientadores, ressaltando ser este fato, institucionalmente, prejudicial para a UFABC; 11) 318 

questiona-se o previsto no parágrafo 1º, Art. 9º, quanto à manutenção da previsão de exigência 319 

de trabalhos científicos para o crendenciamento de docentes nas PPGs, já que o próprio 320 

dispositivo prevê que, além do título de Doutor, os demais critérios serão estabelecidos pelo 321 

próprio PPG; 12) reitera-se a necessidade de manutenção da previsão de realização de parcerias 322 

internacionais, informando que o Plano de Internacionalização Institucional não autoriza essa 323 

possibilidade para a pós-graduação. Respondendo às indagações, a relatoria explica que o 324 

parágrafo 2º, do Art. 12, será suprimido. Quanto às exceções ao descredenciamento automático 325 

de docentes dos PPGs, reconhece a necessidade de revisão da redação, ocasião na qual é 326 

sugerido o texto “salvo deliberações expressas de cada PPG”, que é acatado pela relatoria. Em 327 

seguida, acata a sugestão de revisão textual de exposição das regras a que se referem os Art. 27, 328 

parágrafo 6º, e Art. 28, parágrafo único. No tocante às parcerias internacionais, explica que as 329 

previsões iniciais eram muito vagas e pouco acrescentam à internacionalização da UFABC, 330 

motivo pelo qual foi retirado o Título XIII. Ainda nesse ponto, a Mesa complementa que essa 331 

possibilidade já figura no Plano Institucional de Internacionalização da UFABC, todavia, a 332 

relatoria não se opõe a manter o Art. 41, como o proposto, fazendo menção ao plano já existente. 333 

No que diz respeito à homologação dos títulos de pós-graduação pela CPG, a área demandante 334 
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entende a sugestão e decide por retirar a proposta e manter essa compatência na CPG. Com 335 

relação ao questionamento sobre a obrigatoriedade de os PPGs preverem o indicado no Art. 12, 336 

parágrafo 7º, a relatoria explica que o dispositivo visa atender à determinação legal. Quanto ao 337 

apontamento realizado sobre o apoio da ProPG aos docentes orientadores, a área demandante 338 

explica que diversos procedimentos estão sendo revistos e que essas revisões objetivam a 339 

eliminação de eventuais disfunções nos processos de pós-graduação, melhorando, assim, o apoio 340 

aos docentes orientadores, citando alguns exemplos do que já tem sido realizado pela ProPG. 341 

Quanto ao páragrafo 1º, do Art. 9º, explica que o disposto atende à normativa da Coordenação de 342 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Consignadas as alterações acatadas 343 

pela relatoria e não havendo mais inscritos, o presidente encaminha a votação da matéria, que é 344 

aprovada por unanimidade. Visto o avançado das horas, após consultar os demandantes, o 345 

presidente informa que os itens que ficaram pendentes de deliberação constarão na pauta da 346 

próxima sessão ordinária do ConsEPE, agradece a presença de todos e encerra a sessão às 18:08. 347 

Do que para constar, nós, Fabiana Vallini, substituta da chefe da Divisão de Conselhos,  348 

Jeanderson Calos de Souza Silva e Katia Tonello Semmelmann, assistentes em administração, 349 

em conjunto com o secretário-geral, Daniel Pansarelli, lavramos e assinamos a presente Ata 350 

aprovada pelo Conselho. 351 
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