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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da III sessão ordinária do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE), realizada no dia 2 de abril, 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 do Reitor  

Professor Helio Waldman informou que no dia 11 de abril findará o mandato dos representantes 
eleitos deste Conselho e na próxima sessão ordinária ocorrerá a posse dos novos Conselheiros 
eleitos. Sugeriu que na presente reunião, o Expediente não fosse tratado e solicitou que os 
Conselheiros que desejassem solicitar promoções à Ordem do Dia o fizessem durante a sessão de 
informes. 
 
Informes dos Conselheiros:  

1) Professor Derval Rosa comunicou que a UFABC recebera visita de autorização para o 
Bacharelado em Políticas Públicas e que em breve ocorreria a visita de autorização para o 
Bacharelado em Relações Internacionais, ambos os cursos no câmpus de São Bernardo do 
Campo. No ensejo, solicitou que o item 6 do Expediente fosse promovido à Ordem do Dia. 
Proposta secundada e aprovada por unanimidade. 

2) Professor Carlos Kamienski solicitou a passagem dos assuntos 1, 3 e 4 do Expediente para 
Ordem do Dia, sendo os itens 1 e 3 motivados pela alteração do calendário da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e no caso do item 4 é somente a 
adesão da UFABC para que o edital possa ser aberto, uma vez que o curso já fora aprovado 
pela CAPES. Promoção dos itens 1 e 3 à Ordem do Dia, secundada e aprovada com 2 votos 
contrários e 1 abstenção. Promoção do item 4 à Ordem do Dia secundada e aprovada com 1 
voto contrário. 

3) O representante dos discentes de graduação Diogo Marvulle passou a palavra a sua suplente, 
Ingrid Pacheco, que informou ter recebido uma carta de um grupo de alunos solicitando sua 
leitura neste Conselho. A referida carta exibiu a preocupação e reivindicação dos alunos em 
relação à docente Adelaide Faljoni-Alário (do CCNH) que ministrou as disciplinas BC0002 
(Projeto Dirigido) e BC2001 (Iniciação à Pesquisa Científica), no segundo quadrimestre de 
2012. Porém, na maioria das vezes, a docente não estava presente, sendo que os monitores 
eram quem ministravam as aulas. Além disso, até aquele momento a docente não havia 
disponibilizado os conceitos obtidos aos alunos, conceitos esses necessários para a Colação de 
Grau ou para reserva de vagas em cursos específicos. Professor Arnaldo alegou que o Centro de 
Ciências Naturais e Humanas (CCNH) está realizando todos os procedimentos necessários para 
sanar os problemas. 

4) Professora Patrícia Dantoni fez apelo à Pró-Reitoria de Graduação para uma solução rápida e 
eficiente para a elaboração das listas de presenças. Relatou que o problema persiste ao longo 
dos anos, o que ocasiona diversos problemas. Dentre alguns erros constantes, encontram-se 
casos de alunos que são transferidos de período e não constam nas listas e alunos, cujos nomes 
desaparecem das listas, mesmo com comprovação da matrícula na disciplina. Solicitou também 
que tomassem alguns cuidados especiais em relação aos comunicados e esclarecimentos 
oficiais. No ensejo, comunicou ao professor Waldman que atendeu à solicitação referente à 
carta aberta do aluno “Eduardo” ao Ministro da Educação (MEC). Após várias citações ao teor 
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da carta, a professora alertou para o fato de que muito da história e dos planos da universidade 
vem sendo esquecidos, vários projetos estão sendo abandonados e pouco se tem feito para 
reverter o quadro, mencionando o caso do Projeto Ensino-Aprendizagem Tutorial (PEAT). 
Nesse sentido, posicionou-se favorável em haver mais tempo para reflexão. Professor Derval 
esclareceu que a Pró-Reitoria de Graduação estava empenhada em sanar o problema, porém, 
por questões estruturais e de sistema, a solução ainda não era possível, uma vez que a equipe 
atualmente trabalhava com cerca de 9 mil alunos em uma estrutura igual a de quando havia 
somente 500. 

5) Professor Francisco Comarú informou que a Pró-Reitoria de Extensão iniciara os preparativos 
para realização do evento “UFABC para Todos”. Explicou que o objetivo do evento era abrir as 
portas da universidade durante dois dias – 5 e 6 de junho – para alunos que estão no último ano 
do Ensino Médio, a fim de que eles conheçam a UFABC. Reforçou a importância das áreas que 
ainda não realizaram sua adesão indicarem seus representantes para participarem da próxima 
reunião da Comissão Organizadora no dia 24 de abril. Comunicou também que no site da 
UFABC há um formulário para as áreas interessadas em apresentar alguma atividade no evento. 

6) Professor Valdecir Marvulle solicitou esclarecimentos sobre a situação em relação ao sistema 
informatizado. Professor Gustavo Dalpian relatou que durante algum tempo foi possível a 
dedicação a todos os sistemas em desenvolvimento. Paralelamente, foi realizado um 
levantamento em todos os setores acerca de suas demandas de sistema, os quais foram 
encaminhados ao Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (CETIC). 
Por sua vez, o CETIC contabilizara e concluíra que seriam necessários vários anos para 
desenvolver todos os sistemas solicitados com os recursos internos da UFABC. Foi criado um 
Grupo de Trabalho para estudar soluções, ao que se pôde constatar que os problemas eram 
complexos. Considerou que a solução parte de duas premissas: 1) neste momento um único 
Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) não é compatível com as demandas da UFABC; 2) 
seria necessário terceirizar alguns serviços como o de desenvolvimento de softwares. No 
tocante ao episódio narrado pela discente Ingrid, alguns Conselheiros apontaram que não se 
tratava somente de um problema de sistema, mas também se relacionava à postura de alguns 
docentes perante determinados compromissos. Diversos outros Conselheiros mencionaram que 
a troca integral do sistema informatizado da UFABC seria uma solução viável para diversos 
problemas. Professor Waldman comunicou que providências já estavam sendo tomadas no 
tocante aos dois problemas levantados. 

 
Ordem do Dia: 

1. Ata da II sessão ordinária de 2013, realizada em 12 de março de 2013.  
Ata aprovada com 1 abstenção. 
 

2. Proposta de plano de curso de pós-graduação stricto sensu em Filosofia em nível de mestrado. 
O representante dos técnicos administrativos, Gustavo Galati, apresentou a relatoria, sugerindo 
que fosse incluída, nos “considerandos”, a criação do curso pelo ConsUni em sua última 
sessão. Propôs ainda, que além da língua inglesa, pudesse ser cobrada também proficiência em 
língua espanhola. Após esclarecimentos do professor Fernando Costa Mattos, coordenador do 
curso, o relator retirou a segunda proposta. Professor Kamienski elucidou questionamentos 
levantados por alguns Conselheiros. Após votação, o documento foi aprovado com 1 abstenção. 
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3. Minuta de resolução que define a metodologia geral de atribuição de siglas para as disciplinas 
de graduação da UFABC.  
Professor Comarú apresentou histórico da proposta, fez uma sugestão de aprimoramento no 
texto do Art. 5º e apresentou parecer favorável à aprovação do documento com a alteração 
sugerida. Proposta acatada pelo demandante. Houve alguns questionamentos quanto à 
convalidação das disciplinas e sobre o ano de criação e sugestões de alteração das letras “I” e 
“H” constantes na tabela apresentada. Professor Derval acatou as sugestões de alteração das 
letras e passou a palavra à professora Denise que esclareceu que o ano de criação ou alteração 
da disciplina era necessário, mas que foi acrescentado um hífen para separá-lo da sigla e que os 
caracteres que identificam a disciplina não foram alterados, portanto, com essas medidas 
tomadas a convalidação das disciplinas seria automática. Findos os esclarecimentos, 
encaminhou-se para votação o documento, com as sugestões de aprimoramento acatadas. 
Aprovado por unanimidade. 
 

4. Minuta de resolução que dispõe sobre o uso da Reserva Técnica Institucional FAPESP na 
UFABC.  
Professor Gilberto Martins declarou-se favorável à aprovação do documento, mediante duas 
alterações propostas. Em uma delas, no caput do Art. 3º, contaria com o seguinte texto: “o 
Diretor do Centro nomeia anualmente um professor do Centro como Coordenador da RTI 
desse Centro, ouvida a respectiva Comissão de Pesquisa” . A segunda alteração dizia respeito à 
elaboração do Plano Anual de Aplicação da Reserva Técnica para Infraestrutura Institucional 
de Pesquisa, que deveria contar com o apoio da Comissão de Pesquisa dos Centros. Professor 
Klaus, demandante, acatou as sugestões. Seguiram-se algumas discussões com relação à 
primeira alteração. Professor Waldman sugeriu que o texto fosse redigido da seguinte maneira: 
“[...] podendo ser ouvida a respectiva Comissão de Pesquisa”. Sugestão acatada pela área 
demandante e pelo relator. Em votação, documento foi aprovado por unanimidade. 

 
5. Lista de disciplinas de graduação traduzidas para a língua inglesa.  

Professor Arnaldo Rodrigues apresentou parecer favorável à aprovação do documento, 
juntamente com a delegação de competência para novas traduções, inclusões ou correções, à 
Assessoria de Assuntos Internacionais (ARI) em conjunto com a Comissão de Graduação (CG) 
e Comissão de Pós-Graduação (CPG), quando for o caso. Professor Waldman esclareceu que 
será feito um Ato Decisório para a Lista de Disciplinas e uma Recomendação para tal 
delegação. Não havendo mais discussões, o documento foi aprovado por unanimidade.  
 

6. Minuta de resolução que regulamenta as normas gerais para a realização de estágio 
curricular e estágio não curricular nos cursos de graduação em Engenharia da UFABC.   
Professor Valdecir Marvulle afirmou que, antes de elaborar sua relatoria, foram identificados 
conflitos entre o documento em análise e resoluções anteriores. Dessa forma, em reunião com 
discentes e a área demandante, ficou acordado que haveria uma solicitação de que esse item 
permanecesse na Ordem do Dia, mas que fosse deliberado apenas na próxima sessão, de modo 
que fosse possível a solução dos problemas identificados. A proposta foi acatada pela área 
demandante. Assim sendo, o item voltará na Ordem do Dia da próxima sessão. 
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7. Plano de curso de pós-graduação stricto sensu em Ciências Humanas e Sociais em nível de 
doutorado.  
Professor Kamienski explicou que anteriormente somente fora aprovado o plano de curso do 
mestrado. No ConsUni já fora aprovado em nível de mestrado e doutorado. Acrescentou que o 
plano cumpria todas as solicitações da CAPES. Informou que, além de ter sido aprovado pelo 
ConsUni, a proposta já fora apreciada e aprovada pela Comissão de Pós-Graduação (CPG) e 
pelo Conselho de Centro do CECS (ConCECS). Durante as discussões, alguns Conselheiros 
manifestaram contrariedade na votação em razão da tramitação e dos prazos para criação desses 
cursos. Professor Kamienski procurou esclarecer todos os questionamentos. Findas as 
discussões, o documento foi votado e aprovado com 9 votos favoráveis, 2 contrários e 6 
abstenções. 
 

8. Plano de curso de pós-graduação stricto sensu em Políticas Públicas em nível de mestrado e 
doutorado.  
Professor Kamienski explicou as linhas de pesquisa e os índices de produção que, apesar de 
consideravelmente baixos, estavam bem situados com base nos cálculos exigidos pela CAPES. 
Informou que o coordenador do curso era professor Klaus Frey, a quem passou a palavra. 
Professor Klaus explicou que se tratava do primeiro curso de pós-graduação da área de ciência 
política na UFABC e seguia os padrões internacionais. Não houve discussões. Aprovado com 
10 votos favoráveis, 2 contrários e 5 abstenções. 
 

9. Proposta de adesão ao Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física (MNPEF). 
Professor Kamienski elucidou tratar-se de um curso já aprovado pela CAPES, com nota 4. 
Acrescentou que a referida agência induziu esse programa com o intuito de ampliar a formação 
de professores para a rede pública. Há 16 docentes da UFABC nesse programa, que é 
coordenado pelo professor José Kenichi Mizukoshi e pretende oferecer 30 vagas anuais. 
Ressaltou que a proposta já foi aprovada pela CPG e pelo Conselho de Centro do CCNH. 
Passou a palavra ao professor Kenichi, que apresentou mais detalhes sobre o programa. Após 
discussões, a adesão foi votada e aprovada com 14 votos favoráveis e 3 abstenções. 

 
Considerando o avançado das horas, acordou-se que se findaria aquela sessão, passando para 
a pauta da IV sessão ordinária, a se realizar no dia 7 de maio de 2013, os assuntos restantes 
desta. A saber: 

 
� Plano de curso de pós-graduação stricto sensu em Engenharia de Produção em nível de 

mestrado e doutorado – Expediente. 
 
� Minuta de resolução que regulamenta a admissão nos Bacharelados Interdisciplinares da 

UFABC, por transferência externa para preenchimento de vagas ociosas e que substitui a 
Resolução ConsEP nº 33 – Ordem do Dia. 

 
� Minuta de resolução que regulamenta o processo de convalidação de disciplinas nos cursos 

de graduação da UFABC – Expediente.  


