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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da IV sessão ordinária do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE), realizada no dia 7 de maio, às 14h, na sala 
S312-2, no 3º andar da torre II do Bloco A da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. 
dos Estados, 5001, Bangu, Santo André. 
 
Informes do Reitor:  

1. Professor Helio Waldman informou que um dos temas da sessão era a renovação dos 
membros eleitos deste Conselho. No ensejo, empossou os novos Conselheiros (titulares e 
suplentes, respectivamente): do CMCC, André Mascioli Cravo e Marcelo Salvador Caetano; 
Itana Stiubiener e Fabrício Olivetti de França; Rodrigo Fresneda e Harlen Costa Batagelo; do 
CCNH, Fernando Costa Mattos e Renato Rodrigues Kinouchi; Marcos de Abreu Avila e 
Leticie Mendonça Ferreira; Pedro Galli Mercadante e Pieter Willem Westera; do CECS, Ana 
Maria Pereira Neto e Gerson Luiz Mantovani; Jeroen Schoenmaker e Everaldo Carlos 
Venancio; Klaus Frey e José Paulo Guedes Pinto; dos discentes de pós-graduação, Josué Silva 
dos Santos e Juliana Alves Pereira Sato; Karina Kaori Nakama e Kelly Annes; dos discentes 
de graduação, Aloá Dandara de Oliveira de Souza e Anderson de França Queiroz; Bruna 
Ferraz Braga e Thiago Morais Ceratti Ribeiro; João Manuel M. Coutinho e Leandro de Souza 
Lima; Rafael Oliveira Senedese Cenedes e Igor de Almeida Lemos; dos técnicos 
administrativos Ana Lúcia Crivelari e Andréia Silva; Maria Isabel Mesquita Vendramini. 
Delcolli e Juliano Marques Nunes; Rail Ribeiro Filho e Lidia Pancev Daniel Pereira. 
Apresentou relatório de produtividade dos últimos 2 anos do ConsEPE. 

2. Comunicou que expiraram os mandatos de alguns Conselheiros em Comissões Assessoras do 
ConsEPE, no caso, Comissão de Vagas de Concursos para Docentes do Magistério Superior 
(CV); Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e a Comissão para Acordos de Cooperação 
Internacional (CAI). Passou a palavra à secretária-geral que complementou informações sobre 
as competências de cada uma e solicitou que os Conselheiros indicassem os representantes. 
Para a Comissão de Vagas, ficaram definidos os seguintes representantes docentes: Ana 
Maria Pereira Neto (CECS); Marcos de Abreu Avila (CCNH); Itana Stiubiener (CMCC). Para 
o CEP, Maria Isabel Mesquita Vendramini-Delcolli (técnica administrativa). Para a CAI: 
Rafael Oliveira Senedese Cenedes (discente de graduação); Rail Ribeiro Filho (técnico 
administrativo) e Pedro Galli Mercadante (docente CCNH).  

 
Informes dos Conselheiros: 

1. A representante dos técnicos administrativos, Maria Isabel Mesquita Vendramini-Delcolli, 
informou que a consulta pública que se refere ao voto paritário nas eleições de reitor e vice-
reitor na UFABC estava ocorrendo na presente data desde o dia anterior, no saguão do Bloco 
B. Convidou a todos que participassem. 

2. A representante dos técnicos administrativos, Ana Crivelari, conclamou esforço dos 
Conselheiros para que fossem pontuais às sessões do ConsEPE, a fim de que se otimizasse o 
tempo de cada um e fosse possível o esgotamento da pauta no mesmo dia, evitando 
continuações das sessões.   

3. O representante dos discentes de graduação, Igor de Almeida Lemos, solicitou atenção 
especial do ConsEPE para os coordenadores de cursos, a ProGrad e os discentes, no que diz 
respeito à expansão deliberada de vagas sem observar o andamento da obras. Essa questão já 
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fora vivida no câmpus Santo André em 2010, quando houve problemas operacionais e de 
alocações de turmas, o que acredita não ser saudável para a UFABC em nenhum de seus 
âmbitos. 

 
Ordem do dia: 

1. Ata da III sessão ordinária de 2013, realizada em 2 de abril de 2013. 

Documento aprovado com 14 abstenções, sem alterações. 
 

2. Ata da II sessão conjunta ConsUni e ConsEPE de 2012, realizada no dia 26 de novembro de 
2012. 
Documento aprovado com 15 abstenções, sem alterações. 
 

3. 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 Edson Pimentel apresentou relatoria elaborada pelo professor Valdecir Marvulle, 
que se encontrava em gozo de férias. Relatou tratar-se de parecer favorável à aprovação da 
minuta mediante a seguinte alteração no caput do Art. 12: supressão do trecho “nas 
modalidades Engenharia Aeroespacial ou Engenharia Ambiental e Urbana”. O intuito seria o 
de não restringir o documento, citando nomes de alguns cursos de Engenharias, mas deixando 
para as Coordenações de cursos a decisão se eles devem ou não aproveitar tais atividades com 
o objetivo final citado neste artigo. Após discussões, foram elencadas inúmeras sugestões de 
aprimoramento. Sendo detectada a necessidade de mais conhecimento da resolução por parte 
dos novos Conselheiros, acordou-se que o assunto permaneceria na Ordem do Dia, para 
deliberação na próxima sessão ordinária. 

 
4. 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. 

A chefe da Divisão Acadêmica da ProGrad, Renata Coelho, destacou as 3 principais 
motivações para a elaboração da presente minuta que substitui a Resolução ConsEP nº 33: a) 
a anterior fazia referência apenas ao BC&T; b) havia validade apenas para o ano de 2009; c) 
referência ao Comitê de Processos Seletivos. Apresentou as condições da Resolução, tais 
como: maneira para realização das transferências, contabilização de vagas ociosas, elaboração 
de edital para esses procedimentos, dentre outras. Houve sugestões de aprimoramento, sendo 
algumas acatadas pela área demandante e outras submetidas à votação do ConsEPE. Ao final, 
o documento, com as devidas alterações, foi encaminhado para votação. Aprovado com 1 
abstenção. 

 
Expediente: 

1. Minuta de resolução que regulamenta o processo de convalidação de disciplinas nos cursos 
de graduação da UFABC. 
O chefe da Divisão de Sistemas da ProGrad, Eneyas Barbosa, apresentou os motivos para a 
elaboração da resolução que normatiza os processos de convalidação, a saber: mudança nas 
matrizes dos cursos, atualização das matrizes em vigor e a Resolução ConsEPE nº 140, que 
define que toda proposta de alteração de projeto pedagógico de curso deverá apresentar  um 
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plano de transição com regras claras de convalidação e integralização para os alunos em 
curso. Em seguida, relatou que os benefícios da nova Resolução são a geração de um 
Coeficiente de Aproveitamento único para todas as disciplinas, a diminuição da complexidade 
da verificação da integralização e a definição de regra clara e simples para todos os cursos. 
Após discussões, professor Waldman informou que o tema retornará na Ordem do Dia da 
próxima sessão do ConsEPE. 
 

2. Minuta de resolução que define a figura, as formas de indicação e as atribuições dos 
Coordenadores de Disciplinas nos cursos de graduação da UFABC. 
Professor José Fernando Queiruga Rey apresentou o documento e informou aos Conselheiros 
cujo objetivo era o de formalizar e definir as atribuições dos coordenadores de disciplinas ou 
grupo de coordenação de disciplinas dos BIs e dos cursos de formação específica, 
acrescentado que as coordenações ocorrerão apenas para as disciplinas ministradas por mais 
de um docente. Após diversos questionamentos quanto às atribuições dos coordenadores e aos 
créditos alocados à função, bem como apresentação de propostas de aprimoramento, 
encerraram-se as discussões. O assunto retornará na Ordem do Dia da próxima sessão 
ordinária do ConsEPE. 
 

Tendo em vista o avançado das horas e com a anuência do Conselho, o assunto: “Minuta de 
resolução que regulamenta as normas para a realização de estágio obrigatório dos cursos de 
Licenciatura da UFABC.” será apreciado na V sessão ordinária do ConsEPE de 2013. 
 
 


