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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da I sessão 
ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE), realizada no dia 19 
de fevereiro, 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: Não ocorreram informes. 

 
Informes dos Conselheiros: 

1. Professor Klaus Werner Capelle apresentou um relatório das atividades da 
Comissão Permanente de Convênios e Overhead (CPCO) do ano de 2012. 
Destacou alguns aspectos como a colaboração para o aprimoramento da redação em 
três resoluções, a saber: 1) Resolução ConsEPE nº 130, acerca dos convênios e 
overhead; 2) Resolução ConsUni nº 61, referente a taxa de overhead que está em 
tramitação; 3) Resolução ConsUni nº 4, que estabelece disposições a respeito do 
regime de trabalho de dedicação exclusiva dos docentes, também em discussão no 
Conselho Universitário. Informou que a CPCO analisou, em 2012, 7 processos e 
todos foram aprovados por completo. Destacou que a queda no número de 
convênios em 2012, em relação a 2011, ocorreu devido à greve. Ressaltou que 
mesmo com o número baixo de processos no ano de 2012, a qualidade aumentou 
significativamente. Por fim, anunciou que no ano de 2013 serão feitos esforços para 
recuperar o número de convênios, porém mantendo a qualidade. 

 
2. Professor Comarú comunicou sobre o Comitê de Extensão Universitária (CEU), 

que é um comitê assessor no acompanhamento da formulação da política de 
extensão da universidade. Destacou que os novos conselheiros tomaram posse no 
começo deste ano e na primeira reunião fora realizado todo o processo de 
aprovação e homologação dos projetos e ações de extensão referentes ao edital 
11/2012 publicado anualmente. Receberam 53 propostas, ao todo 23 foram 
homologadas. São propostas que serão desenvolvidas no decorrer no ano de 2013. 
Evidenciou que haverá nessa semana uma reunião para avaliar a interposição de 
recursos de algumas ações e que em março possa iniciar os projetos. Destacou essa 
informação para que a comunidade acadêmica acompanhe o que está acontecendo 
do ponto de vista da política de extensão universitária. 

 
3. Solicitou-se a promoção dos itens 1 e 2 do Expediente para a Ordem do Dia. Após 

secundadas, as propostas foram aprovadas por unanimidade.  
 
Ordem do Dia: 
    
1. Ata da IV sessão extraordinária de 2012, realizada nos dias 12 e 19 de setembro de 

2012. 
Ata aprovada por unanimidade. 

  
2. Ata da V sessão extraordinária de 2012, realizada em 26 de setembro de 2012. 
  Ata aprovada por unanimidade. 
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3. Ata da VI sessão extraordinária de 2012, realizada em 2 de outubro de 2012. 
       Ata aprovada por unanimidade. 
 
4. Ata da VII sessão extraordinária de 2012, realizada em 23 de outubro de 2012. 
      Ata aprovada por unanimidade. 
 
5. Ata da X sessão ordinária de 2012, realizada em 4 de dezembro de 2012. 
      Ata aprovada por unanimidade com uma alteração. 
 
6. Minuta de resolução que substitui a resolução ConsEP nº 64 que estabelece regras 

para a dispensa por equivalência de disciplinas de graduação na UFABC. 
Professor Arilson da Silva Favareto iniciou seu relato com um breve histórico sobre 
o tema, elencou sugestões de alterações e declarou-se favorável à aprovação, 
acatadas as modificações. Professora Denise Consonni esclareceu o contexto do 
documento, acatou uma das sugestões do relator sobre o Art. 5º e a correção no art. 
7º e solicitou mais discussões sobre as demais sugestões. Após discussão e 
sugestões de aprimoramento, votaram-se aquelas que não foram acatadas pela 
demandante. Por fim, professor Gustavo Dalpian encaminhou o documento, com 
alterações, para votação.  Aprovado com 1 abstenção. 

 
7. Homologação do Ato Decisório ConsEPE nº 77, aprovado ad referendum, que 

aprovou a adequação do Calendário Acadêmico de graduação 2013, no que se 
refere à suspensão das atividades no dia 13 de fevereiro de 2013, quarta-feira de 
cinzas e substituiu o Ato Decisório ConsEPE nº 75. 
Professora Denise relatou que se tratava de uma adequação necessária para que o 
calendário acadêmico da UFABC estive em consonância com o calendário 
administrativo. No ensejo, comunicou também que no Boletim de Serviço do dia 20 
de fevereiro será publicada uma errata por um erro de digitação ocorrido na versão 
final. Professor Valdecir Marvulle, presidindo a Mesa naquele momento, 
encaminhou para votação, sendo homologado por unanimidade. 

 
8. Homologação da Resolução ConsEPE nº 145 que aprovou a oferta do Curso de 

Inserção Universitária e a matrícula antecipada dos alunos ingressantes em 2013 
em algumas disciplinas dos Bacharelados Interdisciplinares, aprovada ad 
referendum. 
Professora Denise informou que a Resolução foi elaborada durante o período de 
recesso em janeiro e foi necessária a aprovação ad referendum para se efetuar a 
divulgação do curso o quanto antes. Esclareceu que essencialmente, pretende-se 
apresentar a universidade para os alunos ingressantes e retomar alguns pontos em 
matérias importantes para o aluno. Informou a intenção da apresentação de um 
relatório para que esse Conselho possa ter a dimensão dos resultados. Encaminhado 
para votação, homologada por unanimidade. 
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Expediente: 
 
1. Projeto Pedagógico das Engenharias. 

Professor Gilberto discorreu acerca da proposta citando as diretrizes gerais do 
projeto, expôs que a justificativa do novo catálogo é a necessidade de ajustes 
decorrentes da implantação dos cursos e experiência após ministrar algumas vezes 
as disciplinas.  Explicou ainda que procurou manter a estrutura das propostas de 
engenharia, não alterando o número total de créditos, mantendo-se o mínimo 
exigido pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). Destacou que outra diretriz 
geral do Centro, mantida, é a manutenção da flexibilidade curricular com um 
mínimo de 10% dos créditos em disciplinas livres, sendo, portanto, 30 créditos 
nessas disciplinas. Elucidou que houve a preocupação em permitir que disciplinas 
do catálogo anterior possam ser aproveitadas na integralização curricular por este 
catálogo, não prejudicando os discentes, mas dando dinamismo ao aprimoramento 
da Matriz Curricular. Ressaltou que o catálogo deverá ser válido para todos os 
alunos que se matricularem nos cursos de engenharia a partir de sua publicação e 
todos os cursos apresentam tabelas de convalidação das disciplinas que foram 
alteradas para as novas propostas. Em discussão, houve diversos pedidos de 
esclarecimentos, os quais o relator buscou contemplar e explanar. Acordou-se que o 
assunto retornará à Ordem do Dia da próxima sessão. 

 
Professor Dalpian passou a palavra ao professor Thales Sousa, presidente da CPPD, 
que solicitou a retirada de pauta do item “Recurso contra a decisão da Comissão 
Permanente de Pessoal Docente (CPPD) e Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão (ConsEPE) ao pedido de progressão funcional da professora Silvana 
Maria Zioni”. Acatado pela Mesa. 

  
2. Proposta de plano de curso de pós-graduação stricto sensu em Engenharia 

Elétrica em nível de doutorado. 
Professor Kamienski explicou que está sendo proposta a criação do curso de pós-
graduação stricto sensu em Engenharia Elétrica em nível de Doutorado, pois no ano 
de 2010, foi aprovado somente em nível de Mestrado. Informou que há uma 
diferença na proposta atual, com o que foi sugerido no plano do curso nível 
Mestrado, explicando que existe uma proposta de associação temporária, por meio 
de um mecanismo da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES), que possibilitará a parceria entre a UFABC e a Universidade de 
Campinas (Unicamp). Após discussão, momento em que diversos Conselheiros 
fizeram sugestões e questionamentos, acordou-se que o assunto retornará à Ordem 
do Dia da próxima sessão. 

 
Considerando o avançado das horas, acordou-se que se findaria aquela sessão, 
passando para a pauta da II sessão ordinária, a realizar no dia 12 de março de 
2013, os assuntos restantes desta. A saber: 
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� Proposta de plano de curso de pós-graduação stricto sensu em Filosofia em nível 
de mestrado 

� Minuta de resolução que define a metodologia geral de atribuição de siglas para 
as disciplinas de graduação da UFABC. 

 


