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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da IX sessão ordinária do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE), realizada no dia 6 de novembro 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 Waldman informou que a reunião deveria ser encerrada ou interrompida às 17h, 
devido à realização da colação de grau que ocorreria naquela data às 19h no Centro de 
Formação de Profissionais da Educação (Cenforpe), na cidade de São Bernardo do Campo. 

2) Informou que a professora Denise Consonni foi agraciada com o prêmio “Personalidade da 
Tecnologia 2012”, na categoria Educação em Engenharia, concedido pelo Sindicato dos 
Engenheiros de São Paulo e, para marcar essa homenagem realizada pelo Sindicato dos 
Engenheiros, propôs a Moção: “O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) da 
Fundação Universidade Federal do ABC (UFABC), em sua IX sessão ordinária, realizada 
em 6 de novembro de 2012, congratula professora Denise Consonni, do Centro de 
Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS) da UFABC, pelo prêmio 
‘Personalidade da Tecnologia 2012’ na categoria ‘Educação em Engenharia’, concedido 
pelo Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo (SEESP), cujo objetivo é registrar 
na história da categoria a atuação de profissionais que representam a excelência em seus 
setores e que se dedicaram a defender a engenharia brasileira e a melhorar as condições de 
vida da população”. Após votação, aprovada por unanimidade. 

 

Informes dos Conselheiros: 

 

1) Professor José Fernando Queiruga Rey apresentou relatório sobre Projeto Piloto de 
Assistência Docente, destacando a aprovação do referido projeto na Comissão de Graduação 
e no ConsEPE. Expôs a relação dos alunos selecionados, as metodologias de avaliações 
intermediárias e finais utilizadas e alguns de seus resultados. Apresentou conclusões e 
sugestões do Grupo Gestor do Projeto. Na sequência, professor Yossi Zana, integrante do 
Grupo, ressaltou que o projeto tratava-se de um marco para UFABC. Professor Gustavo 
Dalpian parabenizou o Grupo e mostrou-se favorável à ampliação do Projeto para um 
escopo maior. Professor Waldman endossou a fala do professor Dalpian, acrescentando ser a 
oportunidade de recuperar-se a figura do professor assistente em um novo contexto. 

2) Professor Derval dos Santos Rosa comunicou que a UFABC estava recebendo avaliadores 
para autorização do curso de Licenciatura em Filosofia, no câmpus de São Bernardo do 
Campo. 
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Ordem do Dia: 

 

1.  Ata da II sessão extraordinária de 2012, realizada em 21 de agosto de 2012. 
Aprovada por unanimidade, sem alterações. 

 
2. Ata da VII sessão ordinária de 2012, realizada em 18 de setembro de 2012. 

Aprovada por unanimidade, sem alterações. 
 

3. Ata da VIII sessão ordinária de 2012, realizada em 2 de outubro de 2012. 
Aprovada por unanimidade, sem alterações. 

 
4. Proposta de projeto piloto para mediação da educação por novas tecnologias de 

informação e comunicação na modalidade semipresencial. 
Rafael Oliveira Senedese Cenedes apresentou parecer favorável à aprovação da proposta, 
mediante alterações sugeridas. Após esclarecimentos, encaminhou-se para votação a 
possibilidade de alunos com conceito “o” matricularem-se na modalidade. Reprovado por 12 
votos contrários, 7 favoráveis e 4 abstenções. Professor Derval sugeriu a inclusão de um 
coordenador de curso no grupo responsável pela coordenação geral do projeto. Proposta 
acatada pelo relator. Findas as discussões, encaminhou-se o documento, com as alterações, 
para votação. Aprovado por unanimidade. 

 
  Expediente: 
 
 

1. Edital de ingresso dos bacharelados interdisciplinares de 2013. 
Rail Ribeiro Filho iniciou a apresentação detalhando o calendário das atividades referentes 
ao Edital. Ressaltou que, segundo a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, que dispõe 
sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de 
nível médio e dá outras providências, as Instituições Públicas Federais devem reservar, no 
mínimo, 50% de vagas para alunos oriundos de escolas públicas e dessa porcentagem, 50% 
devem possuir renda familiar per capita de 1,5 salário mínimo e sobre cada um dos 
resultados aplica-se 34,73% de vagas para cota étnica. Explicou que o número de vagas 
destinadas às cotas será sempre arredondado para cima e as vagas não preenchidas poderão 
ser remanejadas, em ambos os casos, sempre favorecendo a inclusão das cotas. Após 
discussões, professor Derval explicou que, em virtude da necessidade de cumprimento de 
prazos, o assunto deveria ser aprovado em sessão extraordinária. Entretanto, após consulta 
ao Conselho, acordou-se pela votação para promoção do item à Ordem do Dia. Aprovado 
por unanimidade. Expostos alguns esclarecimentos adicionais, encaminhou-se a proposta 
para votação. Aprovado por unanimidade. 
 
Por motivo de falta de agenda, acordou-se que os assuntos restantes da pauta passarão a 
compor a pauta da X sessão ordinária desse Conselho, a realizar-se no dia 4 de dezembro 
de 2012, a saber: 
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� Minuta de Resolução que substitui a resolução ConsEP nº 64 que estabelece regras para a 
dispensa por equivalência de disciplinas de graduação na UFABC.  

� Minuta de Resolução que substitui a Resolução ConsEPE nº 74, que define as composições 
e atribuições das Coordenações dos bacharelados interdisciplinares e dos cursos de 
formação específica.  

� Calendário acadêmico 2013.  

� Calendário ConsEPE 2013.  

� Alteração da Resolução ConsEP nº 19, estabelece normas para admissão de Professores 
Visitantes.  
 

 
 


