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Aos 4 dias do mês de outubro do ano de 2011, no horário das 14h, na sala de reuniões 1 
S312-1 do Bloco A, Torre I da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos 2 
Estados, 5001, Bangu, Santo André, realizou-se a IX sessão ordinária do Conselho de 3 
Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) da UFABC, do ano em curso, previamente 4 
convocada e presidida pelo reitor em exercício, Gustavo Dalpian, com a presença dos 5 
seguintes Conselheiros: Adelaide Faljoni Alário, representante dos coordenadores dos 6 
cursos de pós-graduação; André Ricardo Oliveira da Fonseca, representante docente do 7 
Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Antonio Cândido Faleiros, 8 
substituto eventual do diretor do CMCC; Antônio Carlos Campi Júnior, representante 9 
discente da graduação; Ariel Luiz Souza e Corrêa, representante suplente dos técnicos 10 
administrativos (a partir de 15h40); Arnaldo Rodrigues dos Santos Junior, vice-diretor do 11 
Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Caetano Rodrigues Miranda, vice-12 
coordenador do Bacharelado em Ciências e Tecnologia (BC&T); Carlos Alberto 13 
Kamienski, pró-reitor de pós-graduação; Carlos Alberto da Silva, representante docente do 14 
CCNH; Carlos Eduardo Capovilla, representante docente do Centro de Engenharia, 15 
Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Daniel Miranda Machado, representante 16 
dos coordenadores dos cursos de graduação; Derval dos Santos Rosa, pró-reitor de 17 
graduação; Emery Cleiton C. C. Lins, representante docente do CECS; Guilherme Afonso 18 
Siqueli, representante suplente discente da graduação; Gustavo Adolfo Galati de Oliveira, 19 
representante dos técnicos administrativos (até 15h40); Israel da Silveira Rêgo, 20 
representante docente do CECS; Jean-Jacques Bonvent, representante docente do CCNH; 21 
João Gabriel Spir Costa, representante discente da graduação; Klaus Werner Capelle, pró-22 
reitor de pesquisa; Marcelo Modesto, vice-diretor do CECS; Maria das Graças Bruno 23 
Marietto, representante docente do CMCC; Maria Isabel Mesquita Vendramini Delcolli, 24 
representante dos técnicos administrativos; Patrícia Dantoni, representante docente do 25 
CCNH; Rail Ribeiro Filho, representante dos técnicos administrativos; Wesley de Oliveira, 26 
representante suplente discente da graduação; Yossi Zana, representante docente do 27 
CMCC. Ausências justificadas: Arilson da Silva Favareto, coordenador do Bacharelado em 28 
Ciências e Humanidades (BC&H); Plínio Zornoff Táboas, pró-reitor de extensão; 29 
Ausentes: Nathália Villa dos Santos e Juliana Alves Pereira Sato, representantes discentes 30 
da pós-graduação. Não-votantes: Juliana Sanchez Morine, representante suplente discente 31 
da graduação; Marcela dos Santos, chefe da Divisão de Conselhos; Soraya Aparecida 32 
Cordeiro, secretária geral. Apoio administrativo: Fabiane de Oliveira Alves, técnica em 33 
assuntos educacionais e Aline Regina Bella, assistente em administração da Secretaria 34 
Geral. Havendo quórum legal, o magnífico reitor, após cumprimentar os presentes, abre a 35 
sessão, às 14h16 com os Informes da Reitoria: 1) em razão da ausência do reitor, 36 
professor Helio Waldman, convida professor Antonio Cândido Faleiros para compor a 37 
Mesa, tendo em vista ser o docente de maior titularidade e maior tempo de exercício na 38 
UFABC; 2) dá as boas vindas e empossa os representantes dos coordenadores de curso no 39 
ConsEPE, sendo, da pós-graduação, professores Adelaide Faljoni Alário e Daniel Zanetti 40 
de Florio e da graduação, professores Daniel Miranda Machado e Vani Xavier de Oliveira 41 
Júnior, titulares e suplentes respectivamente; 3) tendo em vista que a professora Patrícia 42 
Dantoni disponibilizou sua vaga na Comissão de Vagas de Concursos para Docentes para o 43 
Magistério Superior da UFABC, em virtude da entrada de novos membros para compor o 44 
presente Conselho, acordou-se, entre as partes, que o representante do CCNH, membro do 45 
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ConsEPE, para compor a referida Comissão passa a ser professor Carlos Alberto da Silva, 1 
conforme Portaria nº 519, de 26 de setembro de 2011; 4) esclarecidas as dúvidas suscitadas 2 
na última sessão ordinária desse Conselho acerca do ingresso do professor do CMCC, 3 
Antônio Sérgio Munhoz e confirmada a informação de que esse não se dera por 4 
redistribuição, professor  Valdecir Marvulle, na condição de demandante do assunto, 5 
requereu a retirada do assunto de pauta; 5) a Reitoria recebeu resultado de uma nova 6 
avaliação de custo de um possível terreno em Mauá, pertencente ao Instituto Nacional do 7 
Seguro Social (INSS), no valor de R$ 42 milhões. À ocasião, repassou-se a informação ao 8 
ministro da educação, Fernando Haddad, que se encontrava em São Bernardo do Campo e 9 
prontamente manifestou a disponibilidade para tal aquisição, declaração que motivou 10 
manchetes nos meios de comunicação. No entanto, até o momento, a Reitoria não havia 11 
recebido comunicado oficial sobre a questão; 6) criado o Grupo de Trabalho para discutir o 12 
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFABC para os próximos 10 anos, que 13 
traçará um panorama geral sobre sua missão, metas e funcionamento de todas as áreas e no 14 
intuito de dar voz à comunidade, foi disponibilizado um ambiente virtual para que os 15 
interessados possam expor considerações e opiniões referentes aos grandes temas que 16 
nortearão o documento; 7) professor Arilson Favareto solicitou a retirada de pauta dos 17 
assuntos 1 a 3 do Expediente, a saber: Minuta de Resolução que aprova a revisão do 18 
Projeto Pedagógico do Bacharelado em Ciências e Humanidades, Minuta de Resolução que 19 
dispõe sobre normas de transição entre Projetos Pedagógicos para estudantes do 20 
Bacharelado em Ciências e Humanidades ingressantes em 2010 e 2011 e Minuta de 21 
Resolução que dispõe sobre a convalidação das disciplinas criadas ou alteradas pelo 22 
Projeto Pedagógico do Bacharelado em Ciências e Humanidades de 2012. Informes dos 23 
Conselheiros: não há. Ordem do Dia: Ata da VIII sessão ordinária de 2011, realizada nos 24 
dias 6 e 20 de setembro de 2011. Professor Kamienski solicita que seja suprimido o trecho 25 
acerca da normatização do estágio em docência. Professor Arnaldo solicita que, por estar 26 
em férias na ocasião da sessão, seu nome conste como ausência-justificada, a despeito de 27 
seu vice ter estado presente. A representante dos técnicos administrativos, Maria Isabel, 28 
solicita que o nome de sua suplente, Marcela dos Santos Abreu, conste nas duas partes da 29 
sessão. Solicita, ainda, duas correções de digitação. Após votação, ata aprovada com 4 30 
abstenções. Calendário Acadêmico 2012. Professora Patrícia narra breve histórico da 31 
proposta destacando que, para elaboração de seu relato, levou em consideração opiniões de 32 
alguns docentes e discentes, além de membros da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) 33 
que pôde ouvir durante o processo de elaboração de seu parecer. Ressalta que este busca 34 
apresentar a análise quantitativa e qualitativa de cada um dos cenários, levando em conta 35 
os aspectos organizacionais e humanos envolvidos. Resume: no cenário 1, o início das 36 
aulas em cada quadrimestre será 30 de janeiro, 21 de maio e 17 de setembro, com recesso 37 
de 2 semanas em julho; no cenário 2, inícios em 1º de fevereiro, 30 de maio e 17 de 38 
setembro, sem recesso em julho; no cenário 3, inícios em 6 de fevereiro, 30 de maio e 17 39 
de setembro, sem recesso em julho. Destaca que os três cenários sofreram as alterações 40 
propostas na sessão anterior. Passa a traçar aspectos gerais de cada uma das propostas: 41 
cenário 1 ‘este é o único cenário no qual se apresenta o recesso em julho. Este tema, 42 
apesar de suprimido nos Calendários 2010 e 2011, foi discutido nas reuniões deste 43 
Conselho, ocorridas, respectivamente em 27 de outubro de 2009 e 5 de outubro 2010. 44 
Entende-se, portanto, que a ausência do recesso em julho não possa ser encarada como 45 
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um tema definido em nosso calendário e que, quando a discussão é fomentada, como foi 1 
possível neste ano, ele volta à tona. O panorama vivido em 2009, de fato, não foi bom. O 2 
recesso que existiu foi encarado como um feriado prolongado, pois foi emendado com o 3 
feriado paulista de [9 de] julho; com isso, as atividades para todos não sofreram sequer 4 
redução, somando-se a isso, poucos meses depois a Universidade foi obrigada a paralisar 5 
suas atividades por conta da epidemia de gripe. Portanto, parece-nos que o ano de 2009 6 
não poderia servir como parâmetro para fazermos análises mais aprofundadas de qual foi 7 
o impacto gerado no aprendizado e na vida de cada um com aquele recesso’. Prossegue 8 
analisando que o cenário 2 ‘não propõe recesso em julho, apresenta maior número de dias 9 
de recesso entre os quadrimestres, mas tem início em 1º de fevereiro (quarta-feira), fato 10 
que, a nosso ver, constitui grande desvantagem, pois as férias docentes podem ser menores 11 
e o início das aulas no meio da semana pode ser desfavorável para a organização das 12 
disciplinas com muitas turmas, principalmente para aquelas que oferecem aulas práticas’. 13 
Por fim, no cenário 3 ‘o início das aulas ocorre em 6 de fevereiro, permitindo que aqueles 14 
docentes que desejem, possam optar por 30 dias ou mais de férias de uma só vez. O 15 
recesso em julho também não é contemplado e os recessos entre o primeiro e o segundo 16 
quadrimestre tem 4 dias a menos que o cenário 2. Apesar de a ProGrad solicitar que o 17 
primeiro recesso do ano seja de duas a três semanas, para melhor organização da entrada 18 
dos calouros, esta relatoria entende que a maior necessidade de interrupção das 19 
atividades didáticas vá ocorrer no período do 2º recesso, devido à sensação que se 20 
assemelha àquela sentida após trabalhar durante um semestre letivo mais um acréscimo’. 21 
Em suas considerações finais, a relatora detalha que: ‘Para tentar conciliar opiniões 22 
diversas e calendários que impactam de forma diferente a vida acadêmica da 23 
Universidade, as comparações que faço são, primeiramente, entre os semelhantes e depois 24 
entre os diferentes. Considerando os cenários 2 e 3 como semelhantes, esta relatoria tende 25 
a optar pelo 3, pois é o calendário mais “enxuto”, muito próximo ao que estamos 26 
vivenciando este ano, além da grande vantagem, em nosso ponto de vista, de iniciar as 27 
aulas em 6 de fevereiro. Portanto, a discussão a partir deste ponto trata da comparação 28 
entre os cenários 1 e 3, que tem a diferença do recesso em julho. A inserção do recesso em 29 
julho torna o calendário muito fragmentado e é rejeitada por muitos discentes. Em nosso 30 
entendimento, esta rejeição se origina no receio dos alunos de que, estando o recesso de 31 
julho exatamente no meio do quadrimestre letivo, o período de avaliações da maior parte 32 
das disciplinas possa ocorrer imediatamente após o recesso e assim não poderiam 33 
desfrutá-lo como teriam o direito; outro fator a considerar seria a interrupção no ritmo de 34 
estudos. Alguns docentes concordam que a fragmentação ocasionada pelo aumento do 35 
número de recessos também prejudicaria o ritmo das aulas e o ano letivo tornar-se-ia por 36 
demais longo, com início em 30 de janeiro, e cansativo, com recessos muito pequenos. Por 37 
outro lado, o recesso em julho é um tema caro a muitos docentes, que sentem a 38 
necessidade desta parada: seja para participar de inúmeros eventos que ocorrem em 39 
outras Instituições Educacionais, seja para ter a oportunidade de realizar eventos de 40 
maior porte na Universidade, permitindo que alunos e docentes de outras Instituições 41 
possam participar, seja para simplesmente partilhar por alguns dias — e o simples não 42 
significa menos importante — o mesmo calendário letivo da maior parte das Instituições 43 
de Ensino Brasileiras, das quais seus filhos são alunos. É fato que ainda não existe um 44 
estudo do impacto deste recesso sobre o aprendizado. Também é fato que o Projeto 45 
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Pedagógico da Universidade é diferente daqueles da maioria das universidades 1 
brasileiras; o recesso em julho pode parecer um “remendo” ao que foi proposto 2 
inicialmente. Há que se lembrar que as avaliações externas, por exemplo, o Exame 3 
Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), as bolsas de produtividade e a busca 4 
por fomento à pesquisa, usualmente seguem calendário diferente do nosso. Outro fato que 5 
me chama a atenção é a sensação que os três quadrimestres parecem tornar o ano letivo 6 
muito maior que os 216 dias letivos — sensação que, talvez, possa ser diminuída com esta 7 
parada, contanto que esta fosse, de fato, respeitada pelos docentes como recesso das 8 
atividades didáticas. Há de se acrescentar que o receio, acima mencionado, em ter mais 9 
atividades poderia não ser um bom argumento. Sob certo ponto de vista, a parada no 10 
ritmo de aulas pode ser muito proveitosa para o amadurecimento daquilo que se vem 11 
estudando, ao permitir mais tempo para reflexão sobre os problemas de uma lista de 12 
exercícios complexa ou sobre um texto que precisa ser amadurecido. Por um lado, esta 13 
relatoria poderia opinar por experimentarmos novamente o recesso em julho, pois, caso 14 
esta tentativa seja mal-sucedida, o recesso poderá ser suprimido no ano seguinte; mas tal 15 
decisão não me parece adequada, dado que se assemelha a outras decisões que somos 16 
obrigados a tomar sem muito tempo para reflexão e que, muitas vezes, cobram o seu preço 17 
mais tarde, obrigando-nos a voltar atrás e recomeçar. Além do que, esta decisão poderia 18 
fomentar algo que esta relatora pressentiu durante a última reunião, a saber, que o 19 
recesso em julho poderia provocar uma indesejável polarização entre docentes e 20 
discentes, algo que deve ser evitado a qualquer custo. Em nosso ponto de vista, seria 21 
necessário fomentar uma pesquisa de opinião mais ampla na Universidade sobre o recesso 22 
em julho. Uma pesquisa que representasse estatisticamente os docentes e os discentes. Não 23 
poderia ser feita apenas com a pergunta: “Vocês gostariam do recesso em julho?”. Esta 24 
pesquisa poderia ser acompanhada da análise estatística dos dados, bem como a 25 
promoção de debates ou mesas redondas sobre o assunto. Portanto, recomendo que este 26 
Conselho solicite o apoio da Comissão Permanente de Avaliação para que, no próximo 27 
ano, quando o Calendário 2013 for discutido — preferencialmente antes do término do 2º 28 
quadrimestre letivo — os resultados da pesquisa possam ser levados em conta’. Assim, 29 
declara-se favorável à aprovação do cenário 3, desde que sejam aceitas as seguintes 30 
propostas: 1) alterar o período de lançamento de notas do 1º quadrimestre para os dias 9 a 31 
12 de maio, de forma que este ocorra imediatamente após o término da reposição das aulas, 32 
encerrado em 8 de maio; 2) adiantar o início do 2º quadrimestre para 28 de maio; 3) 33 
antecipar o período para lançamento de notas do 2º quadrimestre para 24 a 27 de agosto, de 34 
forma a retirar a lacuna entre o final das aulas e o lançamento de notas, período não 35 
contado como dias letivos; 4) no calendário de São Bernardo do Campo, explicitar ou 36 
retirar os destaques em amarelo nos dias 16 e 18 de julho; 5) explicitar ou retirar os 37 
destaques em verde claro no período de 1 a 5 de novembro dos calendário de Santo André 38 
e São Bernardo do Campo. Finda seu relato ressaltando que ‘esta aprovação deve estar 39 
condicionada ao compromisso deste Conselho em solicitar à Comissão Permanente de 40 
Avaliação (CPA) uma ampla pesquisa sobre o recesso em julho em 2013, nos termos 41 
acima descritos’. Em discussão, professor Dalpian recorda que a CPA é um órgão 42 
independente, não estando subordinado aos Conselhos Superiores ou à Reitoria, sendo uma 43 
comissão autônoma que dá suporte à avaliação superior do Ministério da Educação (MEC). 44 
No entanto, compromete-se a encaminhar a solicitação da professora como uma sugestão à 45 
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CPA. Alguns Conselheiros expuseram resultados de pesquisas informais cujo cerne foi o 1 
recesso de julho. Tendo em vista o caráter não oficial dos números apresentados, professor 2 
Emery alertou para a necessidade de criação de ferramentas computacionais para que se 3 
avaliem opiniões dentro da UFABC. O discente Lucas solicita que sejam inseridas as datas 4 
de lançamento dos editais de monitoria e iniciação científica. Findas as discussões e não 5 
havendo mais pedidos de esclarecimentos, professor Dalpian elenca as propostas de 6 
alteração levantadas pela relatora. Não havendo contrariedade quanto ao encaminhamento, 7 
encaminha-se o cenário 3 do calendário acadêmico 2012 para votação, contempladas as 8 
sugestões de alteração. Aprovado por unanimidade. Resolução que estabelece orientações 9 
para identificação de estudantes na realização de processos avaliativos nas disciplinas de 10 
graduação da UFABC.  Professor Marcelo Modesto, vice-diretor do CECS, apresentou 11 
relatoria elaborada pelo diretor e relator do assunto, professor Gilberto Martins, ausente à 12 
ocasião. Apresenta breve contexto histórico e avalia que: ‘A Minuta de Resolução em 13 
análise atende às solicitações dos conselheiros ConsEPE que se manifestaram durante 14 
reunião do dia 20 de setembro, uma vez que: o tema foi desmembrado dos demais, 15 
gerando uma Resolução específica a respeito da identificação dos discentes quando da 16 
aplicação de processos avaliativos; deixa a critério do docente a necessidade de solicitar 17 
a identificação do discente; não impede o discente de realizar a avaliação, permitindo ao 18 
docente forma de identificá-lo posteriormente; prevê que discentes que realizem práticas 19 
não recomendadas possam sofrer punição. A única observação deste relator refere-se a 20 
um aprimoramento do texto do parágrafo segundo do artigo primeiro que sugiro que onde 21 
lê-se: “ A não apresentação do documento não deverá ser motivo para o docente impedir 22 
o aluno de realizar a avaliação, ficando a critério do professor estabelecer outros meios 23 
para confirmar a identidade do aluno.”, leia-se “A não apresentação de documento de 24 
identificação pelo discente não o impede de realizar a avaliação, ficando o docente, 25 
entretanto, autorizado a estabelecer outros meios para confirmar posteriormente, a 26 
identidade de quem realizou a avaliação”’. Finda a leitura apresentando a conclusão: 27 
‘Considerando a avaliação acima apresentada, este relator é favorável à aprovação da 28 
Minuta em análise, acatada a nova proposta de redação sugerida’. Em discussão, o 29 
representante dos técnicos administrativos, Galati manifesta-se contrário à menção dos 30 
documentos que podem ser considerados como identificação do aluno, entendendo que a 31 
Resolução deve apenas garantir autoridade ao professor para, no caso de dúvida, confirmar 32 
a identificação do aluno. Acredita ser possível garantir ao professor a realização plena com 33 
segurança desse tipo de identificação sem, contudo, levar a essa atitude que considera 34 
policialesca. Solicita permissão ao Conselho para apresentar um documento substitutivo. 35 
Após anuência, Galati distribui cópias aos demais Conselheiros. Enquanto realiza tal 36 
tarefa, passa-se a palavra para professor André que relata caso ocorrido com professor do 37 
CMCC, para ilustrar a hipótese de o aluno recusar-se a identificar-se. Questiona se há algo 38 
que o professor possa fazer de forma efetiva para estabelecer o procedimento de 39 
identificação do aluno. Considera que o documento ainda precisa de aprimoramento, pois 40 
não contempla casos problemáticos. Professor Daniel, após leitura da proposta alternativa 41 
de documento, considera tratar-se de um avanço em relação ao documento apresentado, no 42 
entanto, no caso mencionado por professor André, concorda que o documento não 43 
contempla tal situação. Galati, referindo-se a sua proposta,  informa que retirou a lista de 44 
documentos aceitos para identificação e incluiu dispositivo que permite ao docente recorrer 45 
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do apoio técnico da ProGrad ou de outros órgãos da UFABC, oferecendo ainda a 1 
possibilidade da validade do testemunho de terceiros para comprovar a identidade do 2 
aluno. Entende que o aluno não pode ser impedido de realizar provas por não estar 3 
portando um documento. Nesse sentido, considera aceitável que a identificação seja 4 
realizada a posteriori. Professor Dalpian solicita que o demandante da proposta original 5 
manifestasse sua opinião acerca da possibilidade de substituição do documento, antes que 6 
se discuta a proposta alternativa. Professor Derval, após breve análise do documento 7 
substitutivo, entende que a alteração mais significativa ocorre no Art. 1º, com a retirada da 8 
lista de documentos que podem ser utilizados para identificação do aluno. Todavia, registra 9 
que tal artigo foi construído com base em intensas discussões realizadas na Comissão de 10 
Graduação (CG), mais pontualmente ressalta que a referida lista de documentos atende ao 11 
anseio dos próprios docentes que optaram por um referencial que orientasse o que poderia 12 
ser considerado oficial. Dessa forma, retirar a lista seria desconsiderar todo um histórico de 13 
discussões e um pedido de diversos coordenadores de curso que compõem a CG. Lembra, 14 
ainda, que já foi instaurada pela ProGrad a Comissão Permanente para Apuração de 15 
Transgressões Disciplinares e Aplicação de Sanções para Discentes dos Cursos de 16 
Graduação, composta por representantes de todas as categorias, inclusive discentes. 17 
Ressalta que tal Comissão segue um protocolo de procedimentos, incluindo evidências e 18 
registros das infrações para a instrução dos autos do processo. Declara, porém, que fica a 19 
critério desse Conselho a opção pela substituição da proposta original e a inclusão de 20 
outras formas de confirmar a identidade do aluno no momento da avaliação. No entanto, 21 
por entender que o novo documento não traz diferenças significativas, não acata a 22 
substituição, delegando aos Conselheiros a escolha. Diversos Conselheiros manifestam 23 
suas opiniões acerca do assunto destacando-se a preocupação com a hipótese da recusa da 24 
identificação por parte do aluno, dentre outros. Com base nas discussões, foram 25 
formuladas as seguintes propostas de alteração no documento original: 1) no parágrafo 2º 26 
do Art. 1º, ao invés de ‘A não apresentação do documento não deverá ser motivo para o 27 
docente impedir o aluno de realizar a avaliação (...)’, adote-se ‘A impossibilidade de 28 
apresentação de documento não impede o aluno de realizar (...)’; 2) de autoria da 29 
representante dos técnicos administrativos, Maria Isabel: inserir um 3º parágrafo ao Art. 1º 30 
com redação seguinte ‘A recusa de participar do processo de identificação por parte do 31 
aluno acarretará no impedimento da realização da avaliação’. Quanto à possibilidade de 32 
recusa na identificação e levando-se em consideração os aspectos legais do impedimento 33 
de o aluno em realizar a prova, professor Faleiros alerta para o direito de ampla defesa do 34 
contraditório de que trata o inciso LV do Art. 5º da Constituição Federal, a saber: ‘aos 35 
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados 36 
o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;’. Assim, o 37 
procedimento mais adequado seria o professor relatar o ocorrido e encaminhar à Comissão 38 
Permanente para Apuração de Transgressões Disciplinares e Aplicação de Sanções para 39 
Discentes dos Cursos de Graduação que dará direito à ampla defesa e o contraditório. 40 
Professor Dalpian questiona o demandante quanto ao aceite das propostas 1 e 2. Professor 41 
Derval acata a proposta 1 por entender que esta contempla a questão da impossibilidade de 42 
identificação levantada por alguns Conselheiros. Quanto à proposta 2, preocupa-se com a 43 
questão legal por gerar uma situação inconstitucional. Diante do exposto, Maria Isabel 44 
retira a proposta 2. Galati menciona que outra alteração feita, em comparação com o 45 
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documento original, foi que, ao invés de ‘casos de irregularidade’, usou ‘casos de fraude’. 1 
Além disso, entende que a questão da recusa na identificação pode ser inserida num 2 
parágrafo 5º em que conste que a recusa de identificação significa o encaminhamento para 3 
Comissão Permanente para Apuração de Transgressões Disciplinares e Aplicação de 4 
Sanções para Discentes dos Cursos de Graduação e a não validade da avaliação feita. 5 
Professor Dalpian pontua que há duas propostas a serem votadas: a) o documento original, 6 
acrescido da alteração do relator e da sugestão 1, ambas acatadas pelo demandante e b) o 7 
documento substitutivo apresentado por Galati. Encaminha, após ter sido secundada, a 8 
proposta ‘b’. Vencida por 11 votos contrários, 2 favoráveis e 8 abstenções. Em seguida, 9 
encaminha-se a proposta ‘a’ para votação. Aprovada pela maioria com 4 votos contrários e 10 
1 abstenção. Resolução que estabelece normas e procedimentos para vista e revisão de 11 
instrumentos avaliativos, bem como de revisão de conceitos finais nas disciplinas de 12 
graduação da UFABC. Professor Arnaldo relata que se trata da regulamentação da questão 13 
do direito dos discentes em ter vistas e revisão dos instrumentos de avaliação bem como 14 
dos conceitos finais obtidos nas disciplinas de graduação. Destaca que esse tema foi 15 
discutido na Comissão de Graduação (CG) em mais de uma ocasião, sendo ainda objeto de 16 
análise do ConsEPE em sua VIII sessão ordinária. Avalia que a proposta original foi 17 
bastante discutida nesse Conselho sendo sugerido o desmembramento do texto original em 18 
resoluções separadas, tendo sido acatada tal proposta pela área demandante. O resultado 19 
que se apresenta nessa sessão é um documento mais conciso, bem escrito e que apresenta 20 
significativo avanço em relação à proposta original. Visando ao aprimoramento, sugere: a) 21 
inserção, no Art. 3º, do texto ‘desde que o lançamento das notas tenha ocorrido 22 
normalmente’; b) inserção de mais um parágrafo no Art. 3º com o texto ‘Em caso da não 23 
entrega das notas por algum docente, caberá à Pró-Reitoria de Graduação e às Direções de 24 
Centro tomar as medidas cabíveis nesse sentido’. Declara-se favorável à aprovação da 25 
proposta, acatadas as sugestões de alteração. Em discussão, são elencadas as seguintes 26 
propostas de aprimoramento: 1) explicitar que serão objeto de vista e revisão os 27 
instrumentos avaliativos escritos; 2) no Art. 1º, suprimir ‘durante o quadrimestre vigente’, 28 
substituindo pelo texto ‘no prazo de 3 semanas da mesma’; 3) definir, no parágrafo 1º do 29 
Art. 1º que a vista dos instrumentos de avaliação ocorrerão ‘em dia e horário acordado com 30 
a turma’; 4) no Art. 3º, ampliar o prazo de 7 para 15 dias; 5) especificar, no Art. 3º, que os 31 
procedimentos a que se refere serão regulamentados pelas Coordenações de Curso, ficando 32 
assim a redação ‘(...) o qual deve ser regulamentado por procedimentos estabelecidos pelas 33 
Coordenações de Curso’; 6) inserir, parágrafo único ao Art. 2º com a seguinte redação 34 
‘caso o aluno não se sinta contemplado pela revisão, este poderá requerer os instrumentos 35 
avaliativos escritos, ou cópia, pelo prazo de 5 dias úteis a contar da data da vista para 36 
melhor argumentação. Findas as sugestões e os questionamentos, professor Derval 37 
comenta cada uma das propostas. Assim, organizam-se os encaminhamentos: propostas ‘a’ 38 
e ‘b’, do relator, bem como a 5, são acatadas pelo demandante; proposta 4, retirada pelo 39 
proponente; a proposta 3 não é secundada e, portanto, não é votada; propostas 1, 2 e 6, 40 
após secundadas, são encaminhadas para votação e, uma a uma, foram vencidas por 41 
maioria contrária. Por fim, vota-se a proposta como um todo, acrescido das alterações 42 
acatadas. Aprovado pela maioria, com 2 abstenções. Resolução que estabelece normas e 43 
procedimentos para arquivamento de instrumentos de avaliação das disciplinas de graduação 44 
da UFABC. O representante discente da graduação, Guilherme, apresenta breve histórico 45 
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da proposta. Ressalta que, dada a dificuldade organizacional em  manter a grande 1 
quantidade de avaliações gerada atualmente na instituição, são propostos procedimentos e 2 
prazos para manutenção das avaliações e seus registros. Acrescenta que, tendo em vista o 3 
fato de que a Resolução trata de dois objetos distintos – instrumentos de avaliação 4 
propriamente ditos e os registros das avaliações aplicadas – sugere: a) aprimorar o texto do 5 
Art. 1º passando a ser ‘A obrigação da guarda dos instrumentos e registros comprobatórios 6 
de avaliação aplicados durante o quadrimestre será do professor responsável pela turma’; 7 
b) a fim de evitar ambiguidade na interpretação quanto ao prazo estabelecido no parágrafo 8 
único do Art. 1º, sugere que esse passe a ser ‘Após o lançamento do conceito final da 9 
disciplina e esgotado o prazo de solicitação de revisão do conceito final, o professor poderá 10 
devolver os instrumentos de avaliação ao aluno. Se até a sexta semana do quadrimestre 11 
subsequente àquele em que a disciplina fora cursada o aluno não retirar os instrumentos 12 
avaliativos, é facultado ao professor guardá-los pelo tempo que achar necessário ou 13 
descartá-los, devendo ainda manter os devidos registros comprobatórios das avaliações 14 
realizadas pelo período de cinco anos’. Dessa forma, declara-se favorável à aprovação da 15 
proposta, acatadas as alterações. Em discussão, são elencadas as seguintes sugestões pelos 16 
Conselheiros: 1) alterar a redação do Art. 1º para ‘A responsabilidade da guarda dos 17 
instrumentos de avaliação aplicados durante o quadrimestre será do professor pela turma, 18 
sendo facultada ao mesmo a devolução mediante comprovação da retirada’; 2) designar à 19 
Coordenação do Curso a responsabilidade pela manutenção dos registros comprobatórios 20 
das avaliações realizadas pelo período de cinco anos, complementando o disposto no 21 
parágrafo único do Art. 1º; 3) considerando sua extensão, desmembrar o texto do parágrafo 22 
1º em 3 parágrafos. Com relação à guarda das avaliações, alguns Conselheiros consideram 23 
que esta cabe ao professor. Um dos argumentos que corroboram tal ideia é a falta de 24 
infraestrutura das Coordenações de Curso, bem como a falta de espaço nas salas dos 25 
coordenadores para que funcionem como arquivo das avaliações e/ou dos registros 26 
comprobatórios de tais instrumentos avaliativos. Aos questionamentos quanto à 27 
manifestação da Procuradoria acerca do assunto, professor Derval registra que há um 28 
parecer favorável do Procurador. Além disso, cita a Portaria nº 92 do Arquivo Nacional, de 29 
23 de setembro de 2011, que define código de classificação e tabela de temporalidade e 30 
destinação de documentos de arquivo relativos às atividades-fim das instituições federais 31 
de ensino superior, cuja recomendação para provas, exames e trabalhos (inclusive 32 
verificações suplementares) é que seja feita a devolução ao aluno, após o registro das notas 33 
e que sejam eliminados os documentos não devolvidos, após um ano do registro das notas.  34 
Ressalta que a Resolução que se apresenta, busca conciliar o prazo estabelecido por lei e a 35 
destinação que determina a Portaria nº 92. Findos os esclarecimentos, declara acatar as 36 
propostas do relator, bem como a proposta 3. Já a proposta 1 foi retirada pelo solicitante e 37 
a 2, após ser secundada, foi vencida por 17 votos contrários, 2 favoráveis e 2 abstenções. 38 
Professor Dalpian declara compreender a motivação dos Conselheiros que acreditam que a 39 
responsabilidade pela guarda das avaliações deva ser da UFABC e não dos professores, no 40 
entanto, não há espaço físico para isso. Findas as discussões, encaminha-se o documento 41 
como um todo, acrescido das alterações acatadas pelo demandante, para votação. 42 
Aprovado por unanimidade. Expediente: Edital de Ingresso 2012. Professor Derval  43 
ressalta que, apesar de o tema ainda encontrar-se em fase de discussões na Comissão de 44 
Graduação, encaminhou a esse Conselho uma proposta inicial, em razão da necessidade do 45 
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cumprimento dos prazos estabelecidos para a execução de todas as etapas do Sistema de 1 
Seleção Unificada (SiSU).  Comunica que recebeu, no dia anterior, comunicado da 2 
Diretoria do CECS, em que foi solicitada a inclusão da oferta de 375 vagas, no Edital SiSU 3 
2012, para os cursos do BC&T, no câmpus São Bernardo, com a previsão de que sejam 4 
oferecidas 125 vagas para cada uma das seguintes Engenharias: Biomédica, Aeroespacial e 5 
de Gestão. Pontua que o presente documento deve ser aprimorado até que seja votado na 6 
Ordem do Dia, ressaltando a importância de que esse Conselho considere a existência de 7 
prazos estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC). Passa a palavra ao Conselheiro 8 
Rail, que explica que foram realizados ajustes de ordem técnica no texto que foi enviado 9 
aos Conselheiros. Elenca os seis tópicos do Edital, a saber: a) normas gerais: confirma 10 
decisão do ConsEPE de que a UFABC seria participante do SiSU, buscando resguardar a 11 
segurança das informações; b) vagas e cursos: até o momento, serão ofertadas 1.760 vagas, 12 
apesar de o presente item aguardar definições de discussões que ainda estavam em 13 
andamento. Enfatiza que, em atendimento ao anseio de diversos docentes acerca das vagas 14 
remanescentes, o item 2.7.1 dispõe que a UFABC manifestará, em Edital próprio, a 15 
quantidade de vagas disponíveis, bem como os critérios que adotará para preenchê-las, 16 
suprimindo a necessidade de explicitar regras no presente documento; c) das vagas 17 
reservadas: pontua que o critério é o mesmo utilizado nos dois anos anteriores, ou seja, 18 
metade das vagas por curso, câmpus e turno será destinada a alunos cotistas; d) do Exame 19 
Nacional do Ensino Médio (ENEM): elenca as quatro áreas do conhecimento 20 
contempladas na prova do ENEM, bem como as cinco notas diferentes, uma para cada 21 
área. Destaca que a nota única sugerida a ser cadastrada no SiSU, para efeito de 22 
classificação de ingresso na UFABC, será igual a 300, para cada área avaliada; e) da 23 
matrícula: contempla rotinas operacionais acerca do processo de matrícula e documentos 24 
solicitados. Destaca que, no ato da matrícula, os ingressantes, ou seus responsáveis, 25 
deverão assinar duas declarações de ciência sobre a proibição de ocupação simultânea de 26 
vagas em universidades públicas; f) disposições finais.  Durante as discussões, alguns 27 
Conselheiros elencam sugestões de aprimoramento, a saber: 1) alterar a nomenclatura 28 
‘Bioengenharia’ para ‘Engenharia Biomédica’; 2) para os cursos que oferecem 125 vagas, 29 
seja estabelecida a divisão 62 vagas para um turno e 63 para outro, a fim de evitar 30 
entendimentos controversos; 3) estabelecer pesos diferentes para as áreas do conhecimento 31 
avaliadas no ENEM de acordo com o curso que se pretende ingressar na UFABC (BC&T 32 
ou BC&H); 4) que a nota de corte seja 400 pontos, e não 300; 5) que o demandante ou 33 
relator apresente os aspectos que fundamentem a quantidade de vagas a serem abertas. 34 
Diversos Conselheiros manifestaram preocupação com a possibilidade de o crescimento do 35 
número de alunos ser maior que em relação ao crescimento do número de docentes.  36 
Professor Derval explica que, com relação ao número de vagas, o Edital será 37 
implementado por meio da inscrição do SiSU, que disponibiliza por ingressos e turnos e 38 
fragmenta, desta forma, as vagas. Reitera que a ProGrad está respeitando as normas legais 39 
e fará as adaptações necessárias. Quanto ao aumento da pontuação mínima exigida, não se 40 
opõe e acredita que esse Conselho possa deliberar a respeito. Professor Dalpian finaliza 41 
declarando que há controvérsias com relação ao número de vagas a serem ofertadas, uma 42 
vez que alguns consideram muito, outros consideram pouco. Reitera o empenho por parte 43 
da Reitoria em ampliar o número de docentes, lembrando que estão em andamento 44 
inúmeros concursos. Menciona que o estado de São Paulo é o que oferece o menor número 45 
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de vagas em universidades públicas por habitantes, no Brasil, portanto, não seria positivo 1 
que se diminuísse a oferta de vagas na UFABC. Solicita aos Conselheiros que reflitam 2 
acerca do impacto social negativo que tal diminuição poderia causar. Por fim, Rail reitera 3 
que o prazo para finalização desse projeto é o dia 11 de novembro. Encerradas as 4 
discussões, acorda-se que o assunto retornará à Ordem do Dia na próxima sessão. Como 5 
nenhum dos participantes desejasse fazer uso da palavra, o reitor em exercício agradeceu a 6 
presença de todos e encerrou a sessão às 18h09. Do que para constar, nós, Marcela dos 7 
Santos, chefe da Divisão de Conselhos, Fabiane de Oliveira Alves, técnica em assuntos 8 
educacionais e Aline Regina Bella, assistente em administração da Secretaria Geral, em 9 
conjunto com a Secretária Geral, lavramos e assinamos a presente Ata aprovada pelo reitor 10 
em exercício, professor doutor Gustavo Martini Dalpian e pelos demais presentes à sessão. 11 
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