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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da VIII sessão ordinária do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE), realizada no dia 2 de outubro de 2012, às 
16h, na sala S312-1, no 3º andar da torre I do Bloco A da Universidade Federal do ABC (UFABC), 
sita à Av. dos Estados, 5001, Bangu, Santo André. 
 
Informes da Reitoria: 

Professor Gustavo Dalpian, em atendimento à Resolução ConsEPE nº 137, considerando a 
necessidade de preenchimento da vacância de um representante do ConsEPE no Comitê de Ética em 
Pesquisa, solicitou que um dos conselheiros se voluntariasse à vaga. Não havendo voluntários, 
sugeriu que professor Carlos Alberto da Silva ocupasse a referida representação. Entretanto, em 
virtude de compromissos assumidos, o professor declinou do convite por não dispor de tempo para 
participar do Comitê em questão. Sendo assim, professor Dalpian propôs que o ConsEPE 
outorgasse tal escolha ao reitor. Não havendo discordância, ficou desse modo definido.  
 
Informes dos Conselheiros: 

 

1. O representante dos técnicos administrativos, Rail Ribeiro, informou que o processo que 
trata do ingresso de novos alunos em 2013 pelo SiSU/Enem fora retomado juntamente com 
as demais atividades pós-greve. Ressaltou que se pretendia antecipar as discussões acerca do 
Edital de Ingresso nessa instância, que já contava com uma minuta em maio, mas os trâmites 
seguintes coincidiram com a paralisação. Acrescentou que uma versão do documento já 
tramita na Comissão de Graduação e brevemente chegará nesse Conselho para apreciação e 
deliberação, embora, sem muito tempo para amplas discussões.  
 

2. Professor Arnaldo Rodrigues relata acidente ocorrido no laboratório 503, na Torre 3, do 
Bloco A. Explicou que os armários que estavam suspensos na parede caíram sobre a 
bancada e equipamentos. Menciona que houve danos materiais, mas, felizmente, não houve 
vítimas. Narrou as providências que foram tomadas: contatou-se o vice-reitor e o pró-reitor 
de pesquisa, que, por sua vez, contatou o prefeito universitário, a quem coube o contato com 
o Corpo de Bombeiros. Em seguida, a polícia lavrou um Boletim de Ocorrências. Ressaltou 
que, no dia seguinte, a engenheira de segurança do trabalho realizou análise do local de 
modo que fosse possível elaborar um laudo com as causas desse acidente e encaminhado à 
Reitoria e à Comissão Permanente de Segurança Laboratorial (CPSL) a fim de que 
providências possam ser tomadas. Informou que a empresa responsável pela instalação dos 
armários fora autuada extrajudicialmente e, até aquele momento, aguardavam o 
posicionamento oficial da empresa, e caso isso não ocorresse, a UFABC acionaria 
judicialmente para ressarcimento dos prejuízos. Do ponto de vista estrutural, considera-se 
que tudo esteja encaminhado, mas julgou importante noticiar o fato a esse Conselho, uma 
vez que não há um plano de contingência para acidentes em laboratórios, considerando que 
não fora a primeira vez que um episódio como esse ocorrera. Sugere que a CPSL preste 
informações acerca do andamento de suas atividades a esse Conselho. Por fim, como 
segundo informe, noticiou que não poderia permanecer na sessão até o encerramento por 
motivo de saúde. 
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3. Professora Denise Consonni comunicou, acerca dos processos de autorização de cursos de 
graduação, que pela primeira vez, entre 4 e 7 de novembro, a UFABC receberá visita de 
avaliadores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP) para avaliação de autorização de curso. Lembrou que até o momento, receberam 
avaliadores para reconhecimento de curso. Após detalhamentos e esclarecimentos, findou 
declarando que houve uma reunião conjunta com todos os coordenadores dos cursos de São 
Bernardo do Campo, com os diretores de Centro, os representantes da ProGrad, da Propladi, 
da Prefeitura Universitária e da Biblioteca, na qual várias decisões foram tomadas para que a 
visita, que ocorrerá no Bloco Sigma, seja bem sucedida e o curso de Licenciatura em 
Filosofia seja autorizado. 
 

4. A representante dos técnicos administrativos, Maria Isabel Mesquita Vendramini Delcolli, 
solicitou que sejam elaborados planos de evacuação do prédio. Ressaltou que a UFABC 
possui prédios de até 11 andares mas, no entanto, não possui um sistema de evacuação em 
situações de emergência.  
 

5. Professor Dalpian compreendeu e concordou com a ideia acerca da necessidade de haver um 
plano de evacuação, mencionado por Maria Isabel. Com relação ao acidente, informou que 
pela manhã fora realizada uma reunião na qual se decidiu que vai ser aberta uma sindicância 
para apurar os fatos. Declarou que à CPSL cabe indicar de que maneira se devem resolver 
determinados problemas. Além disso, dado o tamanho da UFABC e a quantidade de 
laboratórios, um plano único de contingência seria inviável. Desse modo, considerando que 
esse Conselho decidira que os laboratórios de pesquisa estariam sob responsabilidade dos 
Centros, fora sugerido que cada Centro criasse uma CPSL, que deveriam elaborar 
procedimentos a serem seguidos em casos de acidentes em laboratórios específicos. 

 
6. Professor Francisco de Assis Comarú registrou que está programado para acontecer, de 15 a 

19 de outubro, na UFABC, a “Semana da Ciência e Tecnologia”, um evento nacional, 
fomentado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), contando também com apoio do 
Governo Federal e diversas universidades federais que participam.  Ainda nessa mesma 
semana acontecerá o evento “UFABC para todos”, nos dias 18 e 19, dentro da Semana da 
Ciência e Tecnologia. Acrescentou que no site da Pró-Reitora de Extensão há mais 
informações sobre os eventos, além de ser possível realizar inscrições para as atividades que 
ocorrerão. Solicita a colaboração de todos, seja na divulgação dos eventos, quanto na 
participação.  
 

7. Professora Patrícia Dantoni solicitou notícias acerca da Recomendação do ConsEPE ao 
ConsUni para que fossem criadas Comissões de Pesquisa nos Centros, ao que professor 
Dalpian informou que a referida Recomendação fora apresentada na seção de informes da II 
sessão ordinária do ConsUni, realizada no dia 25 de setembro. Professor Patrícia sugeriu que 
a CPSL e a Comissão de Gestão de Resíduos (CoGRe) apresentassem periodicamente um 
relatório de suas atividades a esse Conselho. A Mesa acatou e solicitou que a Secretaria-
Geral contatasse as referidas comissões. 
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8. Solicitou-se a promoção do item 2 do Expediente para Ordem do Dia. Após justificada e 
secundada a solicitação foi votada e aprovada por unanimidade. 
 

 

Ordem do Dia: 

1.  Projeto Pedagógico do Bacharelado em Planejamento Territorial.1 

Considerando a ausência do relator, professor Daniel Miranda, acordou-se que o assunto 
retornará à pauta da próxima sessão. 

 
2.  Reforma do Projeto Pedagógico do Bacharelado em Matemática. 
Ainda em virtude da ausência do professor Daniel Miranda, nesse caso, demandante do 
assunto, professor Carlos Alberto da Silva, relator, solicitou que seu parecer fosse apresentado 
na presença do demandante. Após anuência de todos, acordou-se que também esse item 
retonará na próxima sessão. 

 
3. Homologação do relatório final para contratação de professor visitante na área de Ensino de 

       Matemática, aprovado ad referendum (Edital nº 170/2011). 
    Professor Edson Pimentel relatou histórico do processo e findou informando que, em virtude da 

necessidade da atuação do docente, o reitor aprovou, ad referendum, sua contratação. Não 
havendo discussão, encaminhou-se o documento para votação. Aprovado por unanimidade. 

 
 
Expediente: 

1. Proposta de projeto piloto para mediação da educação por novas tecnologias de 
informação e comunicação na modalidade semipresencial. 
Professor Edson Pimentel explicou que se trata de uma proposta piloto gerada a partir de 
discussões do Grupo de Trabalho composto para esse fim. Destacou que o edital apresentado 
fora discutido e aprovado pela Comissão de Graduação. Passou a apresentar detalhamentos, 
ressaltando que os principais objetivos são: (i) incentivar o uso de Novas Tecnologias de 
Informação e Comunicação (NTCIs) na mediação da educação que envolve professor, 
estudante e conteúdos; (ii) experimentar o uso de NTCIs na Educação em um contexto 
controlado a fim de analisar e avaliar resultados e verificar a visibilidade de expandir a 
experiência para outros cenários. Realizados os esclarecimentos, acordou-se que o assunto 
comporá a Ordem do Dia da próxima sessão.  

 
 


