
 

 
SECRETARIA-GERAL 

DIVISÃO DE CONSELHOS 
 

SINOPSE 
II sessão ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da 

Universidade Federal do ABC 
 

 

1 
Divisão de Conselhos 

Secretaria-Geral 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da II sessão 
ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE), realizada no dia 
12 de março, 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 Gustavo Martini Dalpian convidou professor Valdecir Marvulle para 
compor a Mesa, em razão da ausência do reitor, professor Helio Waldman, que 
participava da reunião da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições 
Federais de Ensino Superior (Andifes) em Brasília. 
 

2. Destacou que aquela era a penúltima reunião com aquela composição do ConsEPE, 
tendo em vista a recente eleição  dos novos membros que tomarão posse na sessão 
de maio.  
 
Informes dos Conselheiros: 
 

1. Professor Carlos Alberto Kamienski informou que recebera resposta da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) a 
respeito do curso de pós-graduação em Evolução e Diversidade, em nível de 
mestrado e doutorado e que esse fora aprovado com êxito. Por outro lado, a 
proposta para o curso de Ciência e Tecnologia Ambiental não foi aprovada em 
nenhum nível. Por fim, informou que fora aprovada pela CAPES um mestrado 
profissional em rede nacional em Física, com previsão de iniciar no mês de agosto 
deste ano. 
 

2. Professor Gilberto Martins comunicou que fora informado acerca do processo do 
curso de Engenharia Aeroespacial junto ao Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA), em que os discentes ingressantes de setembro de 2006 a 
fevereiro e maio de 2007 recebem o título de Engenheiro Aeronáutico, pois no 
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) não existe a 
caracterização de Engenheiro Aeroespacial. A respeito do curso de Engenharia de 
Gestão comentou a possibilidade de inclusão de um parecer na pauta de março, 
ainda a ser discutido.  
 

3. Professor Derval Rosa relatou que fora realizada uma visita no câmpus de São 
Bernardo do Campo, acerca da autorização do Bacharelado em Políticas Públicas.  
 
Ordem do Dia: 
    

1. Ata da I sessão ordinária de 2013, realizada no dia 19 de fevereiro de 2013. 
Não houve alterações. Ata aprovada com 1 abstenção. 
 

2. Projeto pedagógico das Engenharias. 
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Professor Kamienski ressaltou que se tratava de um assunto que vinha sendo 
discutido há algum tempo e que as modificações nesse projeto tinha como base a 
experiência adquirida ao longo dos anos. Comentou a relatoria dando ênfase aos 
ajustes realizados na versão apresentada. Por fim, posicionou-se favorável à 
aprovação do documento. Durante as discussões, foi sugerida a troca de posição de 
duas disciplinas: “Subestação e Equipamentos” passará a ser de opção limitada e 
“Circuitos Elétricos 2” passará a ser obrigatória. Professor Gilberto destacou que 
tal alteração era uma demanda de alunos e docentes e que fora aprovada pelo 
ConCECs  em dezembro de 2011. Sugestão acatada pelo demandante. Findos os 
comentários, encaminhou-se o documento para votação. Aprovado com uma 
abstenção. 
      

3. Proposta de plano de curso de pós-graduação stricto sensu em Engenharia 
Elétrica em nível de doutorado 
Professor Jean-Jacques Bonvent apresentou relatoria, propondo algumas alterações 
no texto e posicionando-se favorável à aprovação da proposta com as modificações 
sugeridas. Durante as discussões, foram sugeridos ajustes. Findos os comentários, o 
documento foi encaminhado para votação, incorporadas as sugestões do relator. 
Aprovado por unanimidade. 
 
Expediente: 
 

1. Proposta de plano de curso de pós-graduação stricto sensu em Filosofia em nível 
de mestrado.  
Professor Carlos Kamienski relatou que o curso vem sendo discutido há dois anos 
com dezesseis docentes permanentes e um docente colaborador, sendo a maioria 
com dedicação exclusiva ao curso de Filosofia. Informou também que a proposta 
será submetida à área de Filosofia e Teologia, coordenado pelo professor Fernando 
Costa Mattos. Ressaltou que nesse caso específico, optou-se por apresentar apenas 
a proposta do mestrado. Houve algumas sugestões de alterações de texto. Acordou-
se que o assunto retonrnará na Ordem do Dia da próxima sessão. 
 

2. Minuta de resolução que define a metodologia geral de atribuição de siglas para as 
disciplinas de graduação da UFABC.  
A Maria Cristina Zomignan, chefe da Divisão Acadêmica da ProGrad, apresentou a 
metodologia da mudança das siglas, que tem como objetivo a definição de regras 
comuns a serem aplicadas por todos os Centros e por todas as coordenações de 
curso, além da definição de um sistema de siglas que permita agilidade e 
consistência em casos de expansão. Apresentou detalhes da proposta. Durante as 
discussões houve divergências sobre assunto, em especial sobre o terceiro dígito 
relacionado à categoria da disciplina. Houve também a solicitação de diversos 
conselheiros para que o atual sistema operacional fosse aprimorado. O assunto 
seguirá para Ordem do Dia da próxima sessão. 
 

3. Minuta de Resolução que dispõe sobre o uso da Reserva Técnica Institucional 
FAPESP na UFABC.  
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Professor Klaus Capelle esclareceu que a Reserva Técnica Institucional trata de 
uma verba disponibilizada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo (FAPESP) anualmente à UFABC. Há um acordo entre a Reitoria e os três 
Centros para que essa verba seja repassada diretamente aos Centros e, em 
contrapartida, os Centros devem investir 10% (dez por cento) em equipamentos e 
na manutenção de equipamentos multiusuários. Entretanto, a FAPESP informou 
que a ação deve ser aprovada por um Conselho Superior, dessa forma a CI 
nº183/2011 fora transformada integralmente na Resolução que se apresentava. 
Após questionamentos e esclarecimentos, o assunto retornará na Ordem do Dia da 
próxima sessão. 
 

4. Lista de disciplinas de graduação traduzidas para a língua inglesa.  
Eduardo Guéron, assessor de relações internacionais, relatou que a motivação deste 
documento advinha da necessidade do crescente número de alunos que começara a 
cursar disciplinas no exterior, especialmente por meio do Programa “Ciência sem 
Fronteiras”. Em função disse, o objetivo da tradução seria a possibilitar o acesso do 
aluno à lista de disciplinas não apenas no português, mas também em inglês. Após 
questionamentos e sugestões, dentre elas a elaboração de uma diretriz para as 
traduções, o assunto retornará na Ordem do Dia da próxima sessão.  
 

5. Minuta de resolução que define os coeficientes de desempenho utilizados nos cursos 
de graduação da UFABC.  
O representante dos técnicos administrativos, Rail Ribeiro Filho, relatou que a 
minuta de resolução reunia todos os coeficientes de desempenho em um único 
documento sem alteração de redação em relação à apresentada nos documentos de 
origem. Houve sugestões para alterações e padronização do texto, acatados pelo 
demandante. O representante dos técnico-administrativos Gustavo Galati propôs a 
promoção do item a Ordem do Dia. Proposta secundada e aprovada por 
unanimidade. Após votação, o documento foi aprovado por unanimidade com as 
alterações sugeridas. 
 

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.  
O técnico em assuntos educacionais do CECS, Vagner Guedes, relatou que a 
minuta de resolução objetivava padronizar os critérios mínimos para habilitação da 
matrícula, substituindo as Resoluções existentes para cada uma das engenharias. 
Explicou que o documento foi amplamente discutido na CG e no Conselho do 
CECS e que houve algumas inovações, matrículas em fluxo contínuo, apreciação 
de Iniciação Científica (IC) e Estágios realizados anteriormente. Após 
questionamentos e esclarecimentos, acordou-se que o assunto retornará na Ordem 
do Dia da próxima sessão. 
 


