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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da X sessão ordinária do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE), realizada no dia 4 de dezembro de 2012, às 
14h, 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: 

1. Professor Klaus Capelle foi convidado a compor a Mesa em razão da ausência do vice-
reitor, professor Dalpian, que se encontra em período de férias. 
 

2. Professor Waldman passou a palavra para a secretária-geral, Soraya Cordeiro, que explicou 
que foram encaminhadas as atas das V e VI sessões extraordinárias do ConsEPE, mas não a 
da IV, por suas discussões terem se estendido por duas sessões, tornando a elaboração de 
sua ata mais complexa. Consultou se o Conselho gostaria de deliberar sobre as três atas na 
próxima sessão ordinária, ao que o Conselho acatou. Solicitou, também, que o Calendário 
ConsEPE fosse promovido à Ordem do Dia. Secundada, a proposta foi encaminhada para 
votação. Aprovado por unanimidade. Professor Waldman retirou de pauta os itens 2 e 3 da 
Ordem do Dia, cuja apreciação se dará na próxima sessão ordinária. 
 

Informes dos Conselheiros: 

1. A representante dos técnicos administrativos, Maria Isabel Delcolli, informou que os 
servidores que trabalham no piso térreo estão sofrendo com os trabalhos de 
impermeabilização da rampa do Câmpus de Santo André por conta do forte cheiro de piche 
queimado. Solicitou que esses trabalhos sejam realizados aos fins de semana.  
 

2. O representante dos técnicos administrativos, Rail Ribeiro, passou a palavra para Maria 
Estela Oliveira R. de Souza, chefe da Divisão de Estágios E Monitorias da ProGrad, que, 
apresentou aos Conselheiros os 103 Convênios de Cooperação de Estágios firmados em 
2012, até a presente data, dentre os quais, 4 são Agentes de Integração e 99 são empresas. 
Acrescentou que, no total, são 261 Convênios de Cooperação, sendo 243 com empresas e 18 
com Agentes de Integração.  

 
3. Professor Waldman passou a palavra para o professor Marcelo Christoffolete, que 

apresentou as atividades da Comissão de Gestão de Resíduos (CoGRE), criada pela 
Resolução ConsEPE n° 132, de 7 de maio de 2012. Expôs as medidas que vem sendo 
tomadas pela CoGRE, de acordo com suas competências elencadas no Art. 4° da referida 
Resolução. Ainda, explicou que, a Comissão de Ética Ambiental (CEA) é responsável pela 
normatização e aprovação de projetos e atividades de ensino, pesquisa e extensão que 
envolvem a geração de resíduos, enquanto que a CoGRE responsabiliza-se pelo 
gerenciamento e certificação de laboratórios. Finalizou, apresentando as metas da Comissão 
1) em curto prazo: recolhimento dos resíduos acumulados; 2) em médio prazo: 
estabelecimento de normas, lançamento do site, certificação de laboratórios e elaboração e 
apresentação do regimento; 3) em longo prazo: implantação total da política de Gestão de 
Resíduos com respectivo contrato junto à empresa especializada. 
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4. Professor Waldman passou a palavra para Fernanda M. Mizumura, engenheira de segurança 
do trabalho da UFABC, que apresentou a Comissão Permanente de Segurança Laboratorial 
(CPSL), cujas atividades iniciaram-se em 2011 e tem como principal atribuição o 
atendimento às demandas de segurança nos laboratórios. Informou que os principais 
problemas estão na falta de procedimentos relativos à segurança, armazenamento 
inadequado de produtos químicos, acúmulo de resíduos para descarte, falta de técnicos, 
entre outros. Por fim, elucidou algumas das atividades da CPSL, como elaboração de 
regimento interno e emissão de Comunicados Internos à Prefeitura Universitária (PU) e à 
Reitoria com propostas e solicitações para melhoria da segurança dos laboratórios. 

 
5. O representante discente de graduação, Diogo Marvulle, informou que as monitorias 

acadêmicas não estão ocorrendo conforme o acordado com os discentes. Ainda, expôs haver 
algumas contradições na Resolução ConsEPE nº 135, de 10 de maio de 2012, que 
regulamenta as normas para a Monitoria Acadêmica da Pró-reitoria de Graduação 
(ProGrad). O Conselheiro Rail esclareceu tratar-se de um procedimento novo e em período 
de transição, mas que está sendo acompanhado de modo a ser aprimorado futuramente. 
 

6. Solicitou-se que o item 3 do Expediente que trata do calendário acadêmico fosse promovido 
à Ordem do Dia. Depois de secundado, aprovado por unanimidade. 

 
Ordem do Dia: 
 

1. Ata da III sessão extraordinária de 2012, realizada em 4 de setembro de 2012.  
Ata aprovada por unanimidade. 
  

2. Ata da V sessão extraordinária de 2012, realizada em 26 de setembro de 2012.  
Item retirado de pauta. 
 

3. Ata da VI sessão extraordinária de 2012, realizada em 2 de outubro de 2012. 
Item retirado de pauta.  
 

4. Ata da IX sessão ordinária de 2012, realizada em 6 de novembro  de 2012. 
Ata aprovada por unanimidade. 
 

5. Calendário Acadêmico 2013 
Renata Coelho, Chefe da Divisão Acadêmica da ProGrad, explicou aos Conselheiros que o 
assunto em pauta trata-se apenas das datas intermediárias do calendário, pois as datas de 
início e fim dos quadrimestres já haviam sido aprovadas pelo Conselho em reunião anterior. 
Durante as discussões, foram sugeridas as seguintes alterações: 1) Semana de Acolhimento 
dos Alunos, ao invés de 17 a 30/07/2013, para de 22 a 26/07/2013; 2) aumento do prazo 
para lançamento de conceitos e faltas, com a inclusão da última semana de aulas em cada 
quadrimestre; 3) Colação de Grau para concluintes no segundo quadrimestre de 2013, de 
15/01/2014 para 05/02/2014. Ainda, decidiu-se por retirar os Eventos Acadêmicos do 
Calendário e criar-se um calendário específico, titulado “Calendário de Eventos 
Acadêmicos”. Acatadas todas as sugestões, o documento foi encaminhado para votação. 
Aprovado, com uma abstenção. 
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6. Calendário ConsEPE 2013 
Soraya Cordeiro, Secretária-Geral, apresentou o calendário de reuniões de 2013 do 
ConsEPE. Por coincidirem com ou estarem muito próximas do período de recesso 
acadêmico, solicitou-se que as datas para as reuniões dos meses de abril e novembro fossem, 
respectivamente, antecipadas em uma semana e postergadas em uma semana. Sugestões 
acatadas, o documento foi encaminhado para votação. Aprovado por unanimidade. 
 

 
Expediente: 
 

1. Minuta de resolução que substitui a resolução ConsEP n° 64, que estabelece regras para 
dispensa por equivalência de disciplinas de graduação na UFABC 
Renata Coelho elencou os principais itens modificados pela nova resolução, como uma pré-
análise realizada pela Divisão Acadêmica e o aumento dos prazos de resposta e recursos, 
entre outros. Elucidadas as dúvidas dos Conselheiros e não havendo mais inscritos, item 
seguirá para a Ordem do Dia da próxima sessão. 
 

2. Minuta de resolução que substitui a Resolução ConsEP n° 74, que define as composições e 
atribuições das Coordenações dos Bacharelados Interdisciplinares. 
Rail Ribeiro explicou que a revisão da Resolução ConsEP nº 74 fora motivada pela 
necessidade de recomposição das coordenações de curso e dos Bacharelados 
Interdisciplinares. Percebeu-se que a resolução não apresentava previsões de suplência e 
novas eleições e, então, fez-se necessária a sua substituição. Professora Denise Consonni 
informou, ainda, que o ConsUni havia solicitado a alteração da Resolução ConsUni nº 47 e, 
por ambas apresentarem caráter interdependente, a alteração mostrou-se necessária. Rail 
elencou as principais alterações, como a disposição de que o coordenador do curso será, 
necessariamente, um docente e o direito de uma recondução de mandato, entre outros. Após 
discussão e elencadas as sugestões, o assunto foi encaminhado para a Ordem do Dia da 
próxima sessão. 
 
 

Tendo em vista a insuficiência de quorum, a sessão precisou ser encerrada e, com anuência dos 
presentes, os assuntos restantes da pauta serão apreciados na I sessão ordinária do ConsEPE de 
2013. 
 
� Alteração da Resolução ConsEP nº 19, estabelece normas para admissão de Professores 

Visitantes. 
 

� Projeto Pedagógico das Engenharias. 
 


