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Aos 5 dias do mês de julho do ano de 2011, no horário das 14h, na sala dos Conselhos no 1º 1 
andar do Bloco A da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, 2 
Bangu, Santo André, realizou-se a VI sessão ordinária do Conselho de Ensino e Pesquisa 3 
(ConsEPE) da UFABC, do ano em curso, previamente convocada e presidida pelo magnífico 4 
reitor, Helio Waldman, com a presença dos seguintes Conselheiros: Arnaldo Rodrigues do 5 
Santos Júnior, diretor do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Carlos Alberto 6 
Kamienski, pró-reitor de pós-graduação; Derval dos Santos Rosa, pró-reitor de graduação; 7 
Emery Cleiton C. C. Lins, representante docente do Centro de Engenharia, Modelagem e 8 
Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Gilberto Martins, diretor do CECS; Gustavo Adolfo 9 
Galati de Oliveira, representante dos técnicos administrativos; Herculano da Silva Martinho, 10 
substituto eventual do pró-reitor de pesquisa; João Gabriel Spir Costa, representante discente 11 
da graduação; Juliano Marques Nunes, representante discente da graduação; Maria das Graças 12 
Bruno Marietto, representante docente do Centro de Matemática, Computação e Cognição 13 
(CMCC); Patrícia Dantoni, representante docente do CCNH; Rosana Aparecida Pereira, 14 
representante suplente dos técnicos administrativos e Valdecir Marvulle, diretor do CMCC. 15 
Ausentes: Gustavo Dalpian, vice-reitor; Arilson da Silva Favareto, coordenador do 16 
Bacharelado em Ciências e Humanidades (BC&H), Dácio Roberto Matheus, coordenador do 17 
Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T); Juliana Alves Pereira Sato, representante 18 
discente da pós-graduação; Nathália Villa dos Santos, representante discente da pós-19 
graduação; Plínio Zornoff Táboas, pró-reitor de extensão. Não-votantes: Alexandre de 20 
Carvalho, coordenador do Bacharelado em Ciências Econômicas; professor Eduardo de 21 
Moraes Gregores; Eduardo Guéron, assessor de relações internacionais; Eloísa Helena da 22 
Silva Quitério, secretária geral; Evandir Megliorini, coordenador do Comitê de Estágios e 23 
Visitas da Pró-Reitoria de Graduação; Marcela dos Santos, substituta oficial da chefe da 24 
Divisão de Conselhos; Paulo Tadeu da Silva, coordenador do Bacharelado em Filosofia; 25 
Patrícia Del Nero Velasco, coordenadora da Licenciatura em Filosofia; Renata Coelho, chefe 26 
da divisão acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação. Apoio administrativo: Fabiane de 27 
Oliveira Alves, técnica em assuntos educacionais e Aline Regina Bella, assistente em 28 
administração da Secretaria Geral. Havendo quórum legal, o magnífico reitor, após 29 
cumprimentar os presentes, abre a sessão, às 14h16 com os informes do Reitor: 1) professor 30 
Waldman informa que o prazo inicialmente estabelecido para inscrições para eleições 31 
extraordinárias para escolha de representantes docentes, técnicos administrativos e discentes 32 
de graduação nos Conselhos Superiores foi prorrogado até o dia 6 de julho, tendo em vista a 33 
insuficiência de inscritos. Lembra que as inscrições devem ser realizadas na Secretaria Geral. 34 
Solicita, ainda, que os Conselheiros angariem candidatos, dada a importância da 35 
representação em ambos os Conselhos. Informes dos Conselheiros: 1) o representante 36 
discente de graduação, Juliano Marques Nunes lê carta por ele redigida: ‘gostaria de 37 
manifestar minha preocupação com relação à atribuição didática para o próximo 38 
quadrimestre e para os próximos anos. Na última semana, recebi um e-mail a respeito de 39 
uma moção de apoio que seria discutida no Conselho do CMCC, na reunião de 04 de julho. 40 
Pelo que entendi desse e-mail, seria proposto o teto máximo de 20 créditos por docente em 41 
2011 e ainda havia a sugestão de um docente que esse número fosse reduzido nos próximos 42 
anos. Em outras ocasiões, esse tipo de discussão já havia me chamado a atenção e, na época, 43 
busquei entender o que a lei diz a respeito. Foi então que tomei conhecimento do artigo 57 da 44 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que estabelece que “nas Instituições de Ensino 45 
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Superior, o professor ficará obrigado ao mínimo de 8 horas semanais de aulas”. Como é 1 
sabido, cada crédito na UFABC corresponde a uma hora semanal de aula, o que me levou a 2 
entender que, em nossa Universidade, os docentes são obrigados pela LDB a ministrar o 3 
mínimo de 24 créditos anuais e não o máximo de 20 como se discute. Tendo em vista essa 4 
grande contradição, procurei nosso pró-reitor de graduação que me informou que essa 5 
discussão levantava questionamentos referentes à quantidade de dias letivos do nosso regime 6 
quadrimestral. Nesse aspecto, também tentei entender a LDB, que dispõe em seu art. 47 que 7 
“Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no mínimo, 8 
duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, 9 
quando houver”. Fiquei sem entender quais eram, então, os questionamentos levantados a 10 
esse respeito, uma vez que no calendário de 2011 temos 214/215 dias letivos, nada tão 11 
superior ao limite mínimo de 200 estabelecido pela LDB. A minha preocupação é que, em 12 
primeiro lugar, a UFABC esteja desrespeitando a LDB, que me pareceu bem clara nesse 13 
sentido. Esse ano a Universidade comemora 5 anos de existência e creio que não deveríamos 14 
estar discutindo pontos já previstos em leis que foram publicadas antes mesmo de a UFABC 15 
sair do papel. Em segundo lugar, me preocupa o fato de que a lista de alunos cortados cresça 16 
ainda mais, uma vez que no próximo quadrimestre nossos 1500 ingressantes da turma de 17 
2011 não estarão limitados aos cerca de 15 créditos em que foram automaticamente 18 
matriculados no último quadrimestre. Também me preocupa a consolidação do nosso projeto 19 
pedagógico, que, por estar em regime de implantação, claramente demanda de nossos 20 
professores mais dedicação do que o mínimo estabelecido na lei. Acredito que, por si só, a 21 
liberdade do nosso currículo demande maior carga didática do que os cursos tradicionais. 22 
Além disso, acho que devemos considerar que estamos com um quadro reduzido de docentes, 23 
o que torna a situação ainda mais complicada. No último quadrimestre tivemos casos de 24 
disciplinas obrigatórias que estavam em quadrimestre ideal, possuíam 30 alunos 25 
matriculados e, mesmo assim, foram canceladas às vésperas do ajuste de matrícula por falta 26 
de professor, o que vai totalmente de encontro à Resolução ConsEP nº 100, que estabelece 27 
em seu Art. 6º “I- disciplinas obrigatórias ou de opção limitada dos cursos de graduação, 28 
que estejam no período ideal de oferecimento, segundo sua matriz curricular, serão ofertadas 29 
independentemente do número de alunos matriculados; ” e “II- disciplinas obrigatórias dos 30 
cursos de graduação, que não estejam no período ideal de oferecimento, serão ofertadas 31 
apenas para turmas com, no mínimo, 30 (trinta) alunos matriculados;”. Me preocupa que 32 
esse tipo de problema seja ainda frequente nos próximos quadrimestres e não tenhamos 33 
fôlego para respeitar a Resolução ConsEP nº 100 e também a Resolução ConsEP nº 66 que, 34 
em seu Art. 2º, estabelece que “A partir do segundo período letivo, serão asseguradas vagas 35 
em disciplinas obrigatórias dos bacharelados interdisciplinares, no curso em que o aluno 36 
tenha reservado a vaga ou que esteja matriculado, desde que esteja no período ideal sugerido 37 
pela matriz curricular de seu curso, observado o turno de ingresso.”. Nesse sentido, com todo 38 
o respeito, gostaria de pedir que a reitoria solicite ao Procurador Geral da República que se 39 
manifeste a respeito do assunto se assim for necessário, para tentarmos resolver esse 40 
impasse. Espero que essa manifestação não gere desconforto entre os docentes, uma vez que 41 
reflete somente a preocupação de um aluno que está aqui representando os seus pares. 42 
Gostaria de solicitar que essa declaração seja anexada à ata dessa reunião ordinária, se 43 
possível’.  Professor Waldman informa que encaminhará o questionamento à Procuradoria e 44 
completa afirmando que havia discutido o assunto no Conselho do CMCC no dia anterior, o 45 
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qual manifestara grande desconforto relacionado ao aumento da carga didática média na 1 
UFABC. Declara que no próximo quadrimestre poderá haver ainda mais aumento, mas que, 2 
com as medidas que vêm sendo tomadas ao longo do ano em curso, tais como a contratação 3 
de novos docentes e finalização do ciclo de alguns cursos, espera-se a estabilização e até a 4 
redução da carga didática. Quanto à interpretação dada à LDB, considera que tal legislação 5 
não é clara e, acredita que outro entendimento possível engloba aulas ministradas na 6 
graduação, pós-graduação e as dadas nos cursos de extensão não remuneradas. Manifesta o 7 
desejo de que os Conselheiros reflitam acerca do assunto, tendo em vista que cabe ao 8 
ConsEPE  definir as providências a serem adotadas, para isso, deixa o assunto em aberto. 9 
Professor Derval complementa informando quanto aos resultados preliminares do Grupo de 10 
Trabalho formado para definição do número de docentes por Centro; 2) professor Derval 11 
informa que a UFABC está em vias de finalizar o processo de reconhecimento de curso. No 12 
momento, faltam apenas a avaliação de 4 Engenharias, cujas visitas estão previstas para 13 
acontecer em agosto e novembro de 2011; 3) professor Kamienski comunica que a 14 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) anunciou o  novo 15 
resultado do Aplicativo para Propostas de Cursos Novos (APCN) 2010 e que o Programa de 16 
Engenharia Elétrica foi aprovado, após pedido de reconsideração;  4) professor Arnaldo 17 
solicita que as inscrições das eleições para eleições extraordinárias no ConsUni e ConsEPE 18 
sejam prorrogadas em função da quebra, desde o dia anterior, do cabo de internet que 19 
ocasionou  falta de comunicação na UFABC. Professor Waldman, na qualidade de presidente 20 
do ConsUni, aprova a prorrogação por mais um dia, ficando, assim, marcado para 7 de julho o 21 
fim do prazo; 5) o representante dos técnicos administrativos, Gustavo Galati, informa que às 22 
17h ocorrerá a primeira Assembléia do Sindicato dos Servidores das Instituições Federais de 23 
Ensino Superior do ABC (SinSIFES-ABC), no Bloco A. Desculpa-se antecipadamente por 24 
ausentar-se antes do fim da presente sessão para prestigiar o evento mencionado; 6) o 25 
representante discente de graduação, Juliano, solicitou a promoção do 5º item do Expediente 26 
para Ordem do Dia. Depois de secundada, a proposta foi votada e aprovada com 1 voto 27 
contrário. Ordem do Dia: Ata da V sessão ordinária de 2011, realizada no dia 8 de junho de 28 
2011. Ata aprovada com duas abstenções e duas alterações, a saber: na linha 32, da linha 2, 29 
professora Patrícia solicita que sua fala tenha a redação ‘até onde pôde se informar, o assunto 30 
não havia sido discutido na Comissão de Graduação (CG)’ e, na linha 40, da mesma página, 31 
onde se lê ‘(...) seja discutido nessa Instância numa próxima sessão’, leia-se ‘(...) seja 32 
discutido nessa Instância’. Homologação da aprovação ad referendum do Acordo de 33 
Cooperação Internacional entre a UFABC e o IHS (Institute for Human Settlements - Índia). 34 
Professor informa que o relator, professor Marvulle, ausente na última sessão, quando o 35 
assunto estava na Ordem do Dia, enviara, à ocasião, parecer favorável à aprovação do assunto 36 
e, por não se tratar de assunto controverso, optou por aprová-lo ad referendum. Não havendo 37 
discussão, encaminha-se a homologação para votação. Aprovada por unanimidade. Em 38 
virtude da ausência do vice-reitor, professor Gustavo Dalpian, professor Waldman convida 39 
professor Kamienski para compor a Mesa. Projeto Pedagógico do Bacharelado em Ciências 40 
Econômicas. Professor Kamienski relata breve histórico da proposta destacando que: ‘O 41 
Bacharelado em Ciências Econômicas foi criado juntamente com Bacharelado em Ciência e 42 
Humanidades (BC&H) pela Resolução ConsUni nº 21 de 16 de abril de 2009. Seu projeto 43 
pedagógico foi discutido no Conselho do CECS, na Comissão de Graduação (CG) e 44 
apresentado no expediente da V sessão ordinária de 2011 do ConsEPE, ocorrida em 8 de 45 
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junho de 2011’. Prossegue avaliando que tal curso ‘possui um projeto pedagógico 1 
diferenciado, porque busca formar profissionais não polarizados, combinando uma formação 2 
em métodos quantitativos e matemáticos com conceitos qualitativos, humanísticos e 3 
filosóficos. O projeto pedagógico está muito bem estruturado e compatível com as diretrizes 4 
curriculares do Conselho Nacional de Educação (CNE) e com o projeto pedagógico do 5 
BC&H. Uma deficiência visível é a pouca liberdade dos alunos na escolha de disciplinas de 6 
opção limitada e opção livre. De um total de 3120 horas, são destinadas somente 192 horas 7 
(6,2 % do total) para opção limitada e 132 horas (4,2% do total) para livres. Esse baixo nível 8 
de flexibilidade curricular advém do compromisso de compatibilizar as diretrizes 9 
curriculares com o projeto pedagógico da UFABC e a recomendação expressa da direção do 10 
Centro para que a carga horária total não se distanciasse muito do mínimo de 3000 horas 11 
exigido pelo CNE’. Passa a elencar sugestões de aprimoramento do documento: 1) sugere 12 
retirar a palavra “sequencial”, porque esse termo é usado com significado diferente na Lei de 13 
Diretrizes e Bases; 2) é feita uma menção ao uso de “notas numéricas”, tendo em vista que as 14 
avaliações são realizadas por conceitos da UFABC, não há razão para explicitar o possível 15 
uso de notas numéricas para atividades das disciplinas, portanto, sugere remover esse tipo de 16 
discussão; 3) é feita menção ao “Colegiado do Bacharelado em Ciências Econômicas” no 17 
contexto de trabalho de conclusão de curso, no entanto, essa estrutura acadêmica não existe e 18 
o Art. 5º da Resolução ConsUni nº 47 define a existência de Plenária de Curso e Coordenação 19 
de Curso, assim, sugere substituir Colegiado por Coordenação, de acordo com a resolução 20 
ConsEP nº 74; 4) inserir uma legenda para as cores utilizadas na apresentação da matriz 21 
curricular; 5) atentar para o fato de que a disciplina “Nascimento e Desenvolvimento da 22 
Ciência Moderna” é apresentada como obrigatória para BC&T e BC&H, porém, a mesma 23 
aparece como obrigatória somente na matriz do BC&H. Por fim questiona a necessidade de 24 
explicitar, no Projeto Pedagógico, quais docentes estão credenciados no curso, uma vez que o 25 
credenciamento é uma situação dinâmica e o projeto pedagógico em si deve ser um 26 
documento de caráter atemporal. Finda declarando-se favorável à aprovação da proposta, 27 
observados os destaques mencionados. Professor Alexandre, coordenador do curso, comenta 28 
acerca do processo de elaboração do documento e das observações feitas pelo relator. 29 
Completa acatando as alterações. Com relação ao questionamento do relator, alguns 30 
Conselheiros acreditam ser mais condizente com a estrutura da UFABC que se mantenha o 31 
nome dos docentes, mas que seja retirado o vínculo com o curso, tendo em vista que cada 32 
docente pode estar credenciado a até três cursos. O proponente acata tal sugestão. Quanto ao 33 
perfil do egresso, comenta-se que, em documentos futuros, seria conveniente detalhar a 34 
relação entre cada disciplina e sua contribuição para o aprimoramento de determinada 35 
competência. Finda a discussão, professor Waldman encaminha o documento como um todo 36 
para votação. Aprovado por unanimidade. Minuta de Resolução de transferência de turno de 37 
ingresso. A chefe da Divisão Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad), Renata 38 
Coelho, relata breve histórico da proposta, já deliberada pela CG e o resultado das discussões 39 
e sugestões lá feitas é o documento apresentado nesse Conselho. Explica que se trata de uma 40 
minuta de Resolução que visa normatizar a transferência de turno de ingresso nos 41 
bacharelados interdisciplinares e nos cursos de formação específica na UFABC. Ressalta que, 42 
desde o início, os alunos da UFABC matriculam-se em um turno e lhes é permitida a 43 
matrícula em disciplinas em outro turno. Muitas vezes, porém, o aluno não consegue 44 
matricular-se em seu turno de ingresso, por não haver vagas que, por sua vez, foram 45 
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atribuídas a alunos de outros turnos. Por isso, sugeriu-se que fosse dada prioridade aos alunos 1 
matriculados em seus turnos de ingresso e, ainda, após discussão com os alunos, foi elaborada 2 
essa Resolução para que discentes que tenham necessidade de troca de turno, regularizem sua 3 
situação. Em discussão, são elencados os seguintes destaques: 1) nos artigos 1º e 3º, alterar 4 
‘regularmente matriculados’ por ‘alunos regulares matriculados’; 2) retirada do número de 5 
vagas no edital; 3) questiona-se se a ProGrad possui um estudo acerca da porcentagem de 6 
disciplinas que os alunos cursam por turno e por qual razão ocorre a solicitação da mudança 7 
de turno; 4) quanto à nomenclatura, sugere-se que ao invés do documento referir-se à 8 
‘transferência de turno de ingresso’, utilize-se ‘transferência de turno’; 5) criação de uma lista 9 
de espera no edital a fim de que se viabilize a permuta entre alunos; 6) quanto ao Art. 4º, rever 10 
a questão em relação ao número de vezes que se pode solicitar a mudança de turno de 11 
ingresso; 7) questiona-se quais são os critérios para avaliar a transferência de turno; 8) sugere-12 
se a inclusão do CPk no parágrafo 1º do Art. 2º. Em resposta ao destaque 3, Renata explica 13 
que a ProGrad ainda não tem esse levantamento e quanto aos motivos, tanto pode ser por 14 
conta do aluno ter começado a estagiar ou trabalhar, como também pode ser porque o aluno 15 
queira adiantar o término do curso, e por isso, inscreve-se em disciplinas além das que são 16 
oferecidas em seu turno de ingresso. Com relação às vagas, explica que há também a questão 17 
do abandono, fato que gera uma vaga sem que o aluno tenha cancelado formalmente a 18 
matrícula. Aos comentários acerca da chamada ‘troca casada’, ressalta que se trata de um 19 
tema a ser estudado pela ProGrad a fim de que se normatize esse procedimento. Enfatiza que 20 
não haverá proibição de matrícula em turno diferente ao de ingresso, busca, com essa 21 
Resolução, tão somente priorizar a matrícula do aluno no turno de origem. Professora Patrícia 22 
manifesta desconforto quanto ao fato do assunto ter sido promovido à Ordem do Dia, tendo 23 
em vista que o tema está sendo apresentado pela primeira vez, momento em que podem surgir 24 
muitas dúvidas, além de sugestões pertinentes à melhoria do documento. Professor Marvulle 25 
concorda que o assunto é complexo para não ser amplamente discutido no Expediente, 26 
passando diretamente à deliberação na Ordem do Dia. Considera haver um problema de 27 
gestão de matrículas na UFABC. Relata que na última sessão do Conselho do CMCC um 28 
aluno declarou ser possível matricular-se na mesma disciplina em 3 turmas diferentes, 29 
ocupando, assim, duas vagas a mais, fato que considera inaceitável. Acrescenta, ainda, haver 30 
casos de alunos, cujos Coeficientes de Rendimento (CR) são altos, e conseguem, por isso, 31 
matricular-se em todas as opções de disciplina e depois vendem suas vagas para alunos que 32 
tenham o CR baixo. Acredita que esses são problemas que estão causando a falta de vagas nas 33 
disciplinas noturnas. Sanados esses problemas, considera que não haveria motivo para 34 
impedir que os alunos continuassem se matriculando nos turnos de preferência. Sugere a 35 
retirada de pauta desse assunto para que sejam discutidos os reais problemas na gestão de 36 
matrículas. Renata Coelho discorda da opinião de professor Marvulle e enfatiza desconhecer 37 
que o sistema permita a matrícula do mesmo aluno, na mesma disciplina, no mesmo 38 
quadrimestre, em turnos diferentes. O discente Juliano declara que, nos 3 anos que está na 39 
UFABC, não tem conhecimento do procedimento narrado pelo professor Marvulle. 40 
Desaconselha que qualquer providência seja tomada tendo por base o relato de um único 41 
aluno. Professor Waldman afirma ter estado presente na referida reunião e confirma que 42 
houve o relato de um aluno, conforme mencionou professor Marvulle, entretanto, teve 43 
entendimento diverso ao apresentado por esse. Entendeu que muitos alunos matriculam-se em 44 
diversas disciplinas e, ao longo do quadrimestre, desistem de algumas e cancelam a matrícula, 45 



 
Serviço Público Federal 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

 
ATA Nº 06/2011 

 

6 
 

fato que gera desperdício de recursos. Se, de fato, for possível acontecer algo como 1 
mencionado, é preciso que se averigúe um possível problema de gestão de matrícula. Além 2 
disso, a maneira como a questão do turno tem sido tratada, desde o início da UFABC, é 3 
inapropriada do ponto de vista legal, tendo em vista que não se respeita o direito de o aluno 4 
ter prioridade na escolha de disciplinas em seu turno de origem. Por outro lado, no momento 5 
em que se implementa um procedimento de prioridade de escolha de disciplinas no turno de 6 
ingresso, é preciso, em contrapartida, que se dê a oportunidade de mudança de turno aos 7 
alunos. Observa que a ProGrad tem se esforçado em aprimorar e melhorar cada vez mais a 8 
gestão de matrículas. O discente Juliano chama atenção para o fato de que há cerca de um 9 
ano, esse Conselho aprovou a Resolução ConsEP nº 66 cujo Art. 2º versa que: ‘A partir do 10 
segundo período letivo serão asseguradas vagas em disciplinas obrigatórias dos 11 
bacharelados interdisciplinares, no curso em que o aluno tenha reservado a vaga ou que 12 
esteja matriculado, desde que esteja no período ideal sugerido pela matriz curricular de seu 13 
curso, observado o turno de ingresso’. Ressalta que tal norma não tem sido seguida, assim, 14 
torna-se necessário tomar medidas para que se cumpra algo que já havia sido aprovado.  15 
Professor Arnaldo, em relação ao destaque 6, ressalta que a redação visa, de fato, à restrição 16 
para que não se torne demasiado frequente a transferência de turno. Percebendo a grande 17 
quantidade de dúvidas em torno do tema, completou sua fala sugerindo a retirada do assunto 18 
de pauta, por considerar que o mesmo não se encontra suficientemente maduro para 19 
deliberação. Professor Derval recorda que esse item foi exaustivamente discutido em outras 20 
Instâncias. Completa declarando que há vários alunos do noturno que não estão conseguindo 21 
fazer matrícula porque os alunos de outro turno, com CA maior, estão ocupando as vagas. O 22 
representante dos técnicos administrativos, Gustavo, manifesta sua preocupação diante das 23 
situações expostas pelo professor Marvulle com relação à possibilidade de venda de vagas, 24 
bem como a efetivação de diversas matrículas na mesma disciplina por um mesmo aluno. 25 
Enfatiza que isso precisa ser apurado e sugere a abertura de uma sindicância. Professor 26 
Waldman concorda com a importância da averiguação e informa que a Reitoria irá tomar as 27 
providências necessárias. Completa declarando que a discussão foi bastante proveitosa, 28 
deixando claro que a Resolução pode ser bastante aperfeiçoada. Devido à complexidade do 29 
tema, sugere que não se delibere o assunto nessa sessão, permanecendo o item na Ordem do 30 
Dia, a ser tratado na próxima sessão com o documento revisado e que contemple as sugestões 31 
apresentadas. Projeto Pedagógico do Bacharelado em Filosofia. O coordenador do curso, 32 
professor Paulo Tadeu da Silva, ressalta que as sugestões dadas na CG e Conselho do CCNH 33 
foram atendidas. Relata que, afastando-se dos modelos presentes em outros cursos de 34 
Filosofia no Brasil, o Bacharelado em Filosofia da UFABC possui algumas características 35 
importantes. Passa a elencá-las: o curso está organizado em termos de constelações de temas e 36 
problemas filosóficos; tal característica possui como resultado uma imagem da Filosofia 37 
como uma área dinâmica; a matriz curricular enfatiza o diálogo entre a Filosofia, a Ciência e a 38 
Tecnologia; não obstante esse enfoque, a proposta pedagógica do curso não deixa de lado as 39 
outras áreas fundamentais da Filosofia. Dentre os objetivos gerais, destaca que se pretende 40 
formar bacharéis em Filosofia, capacitando-os para a realização de pesquisas em filosofia e 41 
em outras áreas das ciências humanas, preparando-os para o possível seguimento dos estudos 42 
de pós-graduação. Também, possibilitar o domínio dos conceitos fundamentais da tradição 43 
filosófica e de seu uso na compreensão de problemas contemporâneos e transformação da 44 
realidade. Com relação aos objetivos específicos, espera-se capacitar o estudante para a 45 
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pesquisa em filosofia e a produção de textos filosóficos, com rigor de leitura, compreensão 1 
adequada e uso da linguagem filosófica; proporcionar o conhecimento dos grandes temas da 2 
história da filosofia, bem como de suas interfaces, a partir do estudo das principais fontes; 3 
contribuir para a tarefa de pensar com o rigor filosófico os problemas mais urgentes do 4 
contexto onde se insere o aluno, consideradas a realidade local, nacional e global, em diálogo 5 
com a grande tradição de pensamento que nos precede; contribuir para o desenvolvimento 6 
crítico do conhecimento construído na UFABC; despertar o exercício investigativo visando ao 7 
desenvolvimento da carreira acadêmica na área de filosofia; criar um espaço de reflexão e 8 
debates que transcenda os limites do curso. Contempla-se, ainda, algumas competências e 9 
habilidades, em conformidade com Resolução CNE/CES12/2002, que estabelece as Diretrizes 10 
Curriculares Nacionais para os cursos de Graduação em Filosofia.  Quanto ao perfil do 11 
egresso, ressalta que se pretende que se tenha um contato intensivo com autores e obras 12 
clássicas da Antiguidade, Idade Média, Renascimento, Era Moderna e Período 13 
Contemporâneo, adquirindo uma visão abrangente da História da Filosofia. Essa visão será 14 
conduzida por meio do estudo de temas e problemas filosóficos, pertinentes às áreas já 15 
clássicas da Filosofia: Teoria do Conhecimento, Ética, Filosofia da Ciência, Lógica, 16 
Metafísica, Filosofia Política e Estética. Elenca a legislação que fundamenta o curso e passa a 17 
apresentar o quadro de integralização curricular. Comenta que, as disciplinas que compõem o 18 
curso estão distribuídas em quatro conjuntos: I) disciplinas obrigatórias do Curso Bacharelado 19 
em Ciências e Humanidades (BC&H) e comuns ao Bacharelado em Ciências e Tecnologia 20 
(BC&T); II) disciplinas obrigatórias e específicas do Curso Bacharelado em Ciências e 21 
Humanidades (BC&H); III) disciplinas obrigatórias e específicas do Bacharelado em 22 
Filosofia; IV) disciplinas de opção limitada do Bacharelado em Filosofia. No que tange às 23 
atividades complementares, estas somam um total de 120 horas e serão constituídas e 24 
contabilizadas por meio da participação do estudante em atividades de formação social, 25 
humana e cultural, atividades de cunho comunitário e de interesse coletivo e atividades de 26 
iniciação científica, tecnológica e de formação profissional. Explica que o Trabalho de 27 
Conclusão de Curso (TCC) será desenvolvido sob forma de artigo acadêmico, cuja redação 28 
deverá ser precedida da elaboração de um projeto no qual os alunos escolhem um tema-29 
problema filosófico. Tal projeto, acrescenta, tem como finalidade dar uma direção teórica 30 
clara ao desenvolvimento do artigo. Finda agradecendo à equipe que atuou na elaboração 31 
desse projeto pedagógico, tendo em vista que foram fundamentais para que se chegasse a tal 32 
resultado satisfatório. Abre-se para discussão. São feitos questionamentos acerca do TCC. 33 
Professor Paulo detalha que há uma mescla entre TCC e Iniciação Científica (IC), que, de 34 
certo modo, estão relacionados. Ressalta que objetiva-se formar o aluno para atuar na área 35 
acadêmica, além disso, tal trabalho requer um orientador. Acrescenta que o artigo acadêmico 36 
é interessante porque é objetivo e pontual, mas há, também, um recorte de sustentação. Em 37 
atenção à observação feita com relação ao número reduzido de disciplinas de opção livre, 38 
afirma que esse fato pode ser compensado com disciplinas que dão um perfil diferenciado ao 39 
egresso, diferencial esse oferecido pela UFABC e que não encontra par em nenhum outro 40 
curso no Brasil. Ressalta que, diferentemente de outros cursos, o laboratório para o estudante 41 
de Filosofia é a Biblioteca, fato esse que justifica a extensa bibliografia básica e 42 
complementar sugerida. Enfatiza que tal demanda já foi encaminhada à Biblioteca que já 43 
providenciou parte dos títulos listados e está em vias de atender ao restante. Professor 44 
Waldman comunica que a Pró-Reitoria de Pesquisa está atenta ao programa da Fundação de 45 
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Amparo à Pesquisa de São Paulo (FAPESP) denominado FAP-Livros que tem como objetivo 1 
apoiar a aquisição de livros, e-books e publicações em outras mídias, destinados à pesquisa 2 
científica e tecnológica, que pode contribuir para melhorar ainda mais o acervo da Biblioteca 3 
da UFABC. Não havendo mais inscritos, acorda-se que o assunto retornará à pauta na Ordem 4 
do Dia da próxima sessão. Projeto Pedagógico da Licenciatura em Filosofia. Professora 5 
Patrícia Del Nero Velasco inicia a apresentação relatando duas justificativas para ofertar um 6 
curso de Licenciatura em Filosofia: 1) Lei nº 11.684, de 2 de junho de 2008, da LDB,  inclui 7 
as disciplinas de Sociologia e Filosofia como obrigatórias nos currículos do Ensino Médio e 8 
um estudo da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES),  9 
indica que  apenas 23% dos professores que ministram esse curso no Ensino Médio têm 10 
formação específica. Para atender à nova demanda, seria necessário aumentar em 20 vezes o 11 
número de professores formados por ano; 2)  contribuir para a construção de uma identidade 12 
para o curso de Filosofia, de modo que tal disciplina não mais seja ministrada por pedagogos.  13 
Cita como uma das especificidades para o ensino de Licenciatura em Filosofia a conciliação 14 
entre uma formação pedagógica e as reflexões filosóficas. Acrescenta que o projeto engloba 15 
uma matriz comum com o BC&H, além de buscar uma abordagem por temas e problemas, em 16 
detrimento ao ensino apenas da História da Filosofia.  O principal objetivo, explica, é formar 17 
o aluno para trabalhar na Educação Básica e, dentre os objetivos específicos, destaca: 18 
possibilitar domínio de conceitos fundamentais de tradição filosófica, conhecimento de temas 19 
da História da Filosofia, o pensar com rigor filosófico e contribuição para o desenvolvimento 20 
crítico. Salienta que se instigando o despertar do exercício investigativo, será oferecida ao 21 
aluno a possibilidade de pesquisa, formando professores com características de pesquisadores. 22 
Elucida que existem diretrizes legais para composição da matriz curricular, impedindo a 23 
inserção de muitas disciplinas livres na matriz. Prossegue apresentando as disciplinas, a saber: 24 
1) Disciplinas comuns do BC&T e BC&H; 2) somente disciplinas do BC&H; 3) disciplinas 25 
comuns às dos demais cursos de Licenciatura da UFABC; 4) disciplinas específicas da 26 
Licenciatura em Filosofia, que contemplam, além das práticas e estágios obrigatórios, 27 
disciplinas como: a) Filosofia do Ensino de Filosofia e b) Filosofia da Educação; 5) 28 
disciplinas comuns ao curso de Bacharelado em Filosofia e 6) disciplinas limitadas. Finaliza, 29 
destacando que o curso totalizará carga horária de 3.056 horas, já contando com as 408 horas 30 
de estágio supervisionado e que o TCC será solicitado nos mesmos moldes do Bacharelado 31 
em Filosofia. Dentre os comentários dos Conselheiros, questiona-se o funcionamento do 32 
Estágio Supervisionado, ao que a relatora informa ser obrigatório, mas não necessariamente 33 
cumpridas todas as horas em escolas e que será feita uma Resolução específica para os 34 
estágios. Comenta-se também a maneira como a Licenciatura atuará na formação do aluno e 35 
junto à comunidade, ao que é respondido pelo professor Arnaldo que, dentro da UFABC, a 36 
inserção na comunidade dá-se por meio de bolsas ou qualquer outro programa. Professor 37 
Waldman relata que na última reunião do ConsUni, o professor Oduvaldo Cacalano, reitor da 38 
Fundação Santo André, levantou a questão em torno das Licenciaturas e ambos combinaram 39 
de unir esforços para facilitar o encaminhamento de soluções, tendo em vista a enorme 40 
demanda, contrastada com a baixa procura pelos cursos. Findos os comentários, acorda-se que 41 
o assunto seguirá para a Ordem do Dia da próxima sessão. Recurso à decisão indeferitória da 42 
progressão funcional do professor Eduardo de Moraes Gregores, em concordância com o 43 
disposto no Art. 20, § 2º, do Regimento Interno da CPPD: “Mantida a decisão indeferitória, ao 44 
fim de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do dia imediatamente subsequente ao do recebimento do 45 
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Pedido de Reconsideração, a CPPD o encaminhará, como Recurso, à apreciação do Conselho de 1 
Ensino e Pesquisa”. O presidente da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD), 2 
Marcelo Modesto, relata que “o processo foi protocolado no CCNH no dia 20 de maio de 3 
2010, foi avaliado pelo plenário da CPPD em 14 de julho de 2010, ao que o processo de 4 
progressão foi indeferido porque, naquele momento, o professor Gregores não atendia ao 5 
Artigo 8º da Resolução ConsUni nº 37, no campo I ‘Atividades de Ensino’, que pressupõe que 6 
o docente, para atingir a progressão entre a Classe Adjunto II e Adjunto III, deveria atingir o 7 
mínimo de 30 pontos, e o requerente possuía zero pontos, portanto não atingia essa 8 
minimalidade. No dia 26 de agosto de 2010, professor Gregores fez um pedido de 9 
reconsideração à CPPD, em relação ao indeferimento, em que alega, com declaração anexa 10 
da diretoria do CCNH, ao qual está lotado, que, por ocupar cargo de Pró-Reitor de Pós-11 
Graduação entre maio de 2008 e fevereiro de 2010, não lhe foi atribuída carga didática. Em 12 
novembro de 2010, a CPPD, em reunião plenária, classifica o caso como omisso, ou seja, 13 
que essa condição não estava prevista na Resolução ConsUni nº 37  do ConsUni. Na reunião 14 
plenária seguinte, em dezembro de 2010, os próprios membros da CPPD questionaram-se 15 
novamente se realmente o caso poderia ser classificado como omisso e, assim, solicitou-se 16 
que o presidente da CPPD requeresse à Procuradoria Jurídica uma análise do caso, a qual 17 
foi envida em 1º de dezembro de 2010, versando sobre duas questões básicas: 1) se o caso do 18 
professor Gregores poderia ser considerado como omisso, em relação à Resolução ConsUni 19 
nº 37; 2) caso a afirmação inicial fosse negativa, se a CPPD poderia rever a decisão anterior 20 
e não aprovar o recurso do professor Gregores. Em maio de 2010, a Procuradoria enviou um 21 
parecer à CPPD, dizendo que o caso não poderia ser considerado omisso, pois existia uma 22 
previsão de redução de pontuação, para o ocupante de cargo de direção na UFABC, segundo 23 
o artigo 9º da Resolução ConsUni nº 37, também afirmava que a Comissão poderia rever 24 
decisões anteriores, caso estas estivessem infringindo a legislação existente.  No mês de 25 
junho de 2011, considerando o Artigo 9º da Resolução ConsUni nº 37, professor Gregores 26 
obteria 70% de redução na pontuação necessária para a progressão docente. Considera que, 27 
durante o período em que o professor Gregores atuou como Pró-Reitor de Pós-Graduação, 28 
ele teria direito a uma redução, naquela minimalidade da pontuação do Campo I e deveria 29 
totalizar, no mínimo, 9 pontos para conseguir obter sua progressão. No entanto, o professor 30 
Gregores não possuía nenhuma pontuação. Assim sendo, a CPPD indeferiu o pedido de 31 
reconsideração. Além disso, o professor Gregores solicitou o pedido de progressão em maio 32 
de 2010, descumprindo o interstício de 2 anos. Professor Waldman passa a palavra ao 33 
professor Eduardo Gregores, que relata sua versão dos fatos. De início, declara que o relato do 34 
professor Marcelo Modesto trata-se de uma narrativa incorreta e incompleta, contestando a 35 
parte final da explanação do relator, uma vez que a data de protocolo do pedido feito por ele 36 
foi em outubro de 2010, portanto dentro do prazo, reiterando que os quadrimestres que 37 
poderiam ser incluídos na carga didática, para a progressão funcional, eram justamente 38 
quando ele ocupava o cargo de pró-reitor. Atenta para o parecer favorável da Procuradoria 39 
Jurídica para que fosse concedida a Progressão Funcional. Reitera que em nenhum momento, 40 
enquanto exercia função na Pró-Reitoria, solicitou dispensa de atividade didática. Destaca, 41 
dentre suas contestações, que a UFABC reconhecia implicitamente que aqueles que 42 
ocupavam cargos de direção não necessitavam realizar atividade didática. Alega que em uma 43 
das reuniões da CPPD, em setembro de 2010, seu pedido de progressão foi aprovado por 4 44 
votos favoráveis e 2 contrários, reiterando ainda acreditar que não existe possibilidade de 45 
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recurso por aprovação, apenas por reprovação. Porém, na Ata da oitava reunião da CPPD, 1 
ocorrida em outubro de 2010, consta que ‘houve questionamento sobre aprovação do pedido 2 
de reconsideração do professor Eduardo Gregores, no qual foi defendido que o presidente da 3 
CPPD fizesse consulta à Procuradoria Jurídica, questionando se o pedido poderia ser 4 
considerado como omisso. Enquanto aguardo parecer da Procuradoria, a Ata da 8ª reunião 5 
ordinária ficará suspensa’. Prossegue declarando que a discussão, à ocasião, centrava-se na 6 
Ata da reunião e não no mérito da progressão funcional. Acrescenta que, no documento da 7 
Procuradoria Jurídica, Dr. Reginaldo baseou-se somente no regulamento da CPPD e não no 8 
processo completo, que foi ocultado pelo presidente da Comissão, professor Marcelo 9 
Modesto; mas que, ainda assim, o Procurador opinou que se mantivesse a decisão da 10 
concessão da progressão funcional. Professor Modesto desculpa-se pelo uso, de maneira 11 
incorreta, de duas datas em seu relato. Rebate alguns pontos contra-argumentados por 12 
professor Gregores: 1) todas as decisões são colegiadas e não cabe ao presidente da CPPD a 13 
decisão de revisão de Ata da Comissão; 2) o questionamento feito ao Procurador englobava 14 
duas questões e nenhuma delas solicitava opinião se deveria ser concedida ou não a 15 
progressão ao docente; 3) a CPPD é soberana em relação à Procuradoria; 4) a CPPD não se 16 
ocupa dos motivos pelos quais o docente não atingiu pontuação mínima, mas sim o fato de 17 
não tê-la atingido. Enfatiza que o ConsEPE deve avaliar se o procedimento da CPPD foi 18 
correto.  Professor Waldman observa que o único objetivo de uma Ata é descrever o que 19 
realmente aconteceu na reunião a qual é referida e cabe ao presidente de determinado 20 
colegiado, a garantia de que este objetivo seja cumprido. Dentre os pontos abordados na 21 
discussão, professor Arnaldo enfatiza que atestou a falta de carga didática ao professor 22 
Gregores no período em que foi pró-reitor, mas que em nenhum momento utilizou-se do 23 
termo ‘dispensa’. Recomenda que, para a tomada de uma decisão, quando o assunto for 24 
apreciado na Ordem do Dia, sejam analisadas as Atas da CPPD, sugerindo, ainda, o 25 
comparecimento do Dr. Reginaldo na próxima sessão, para possíveis esclarecimentos. 26 
Durante as discussões, professor Kamienski reitera a dificuldade de conciliar o cargo de Pró-27 
Reitor às atividades didáticas, bem como cita uma espécie de cultura administrativa à época 28 
em que o professor Gregores atuava como Pró-Reitor, em que se entendia que um ocupante 29 
deste cargo não ministraria aulas. São elencadas diversas questões, dentre elas, o que seria 30 
avaliado pelo ConsEPE, ao que foi respondido, pelo professor Gilberto Martins que seria o 31 
mérito e não a legalidade. Professor Waldman acrescenta que o assunto é complexo e exigirá 32 
cuidado do relator. Demonstra preocupação de como será interpretada, pelo ConsEPE, no 33 
julgamento desse caso,  a obrigatoriedade de ter ministrado certo número de créditos, para que 34 
ocorra a progressão. Professor Waldman comunica que esse assunto retornará na Ordem do 35 
Dia da próxima sessão.------------------------------------------------------------------------------------- 36 
Aos 19 dias do mês de julho do ano de 2011, no horário das 14h, na sala 312, no 3º andar da 37 
Torre I, do Bloco A, da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 38 
5001, Bangu, Santo André, realizou-se a continuação da VI sessão ordinária do Conselho de 39 
Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) da UFABC, do ano em curso, previamente 40 
convocada e presidida pelo magnífico reitor, Helio Waldman, com a presença dos seguintes 41 
Conselheiros: Arnaldo Rodrigues do Santos Júnior, diretor do Centro de Ciências Naturais e 42 
Humanas (CCNH); Caetano Rodrigues Miranda, vice-coordenador do Bacharelado em 43 
Ciências e Tecnologia (BC&T); Carlos Alberto Kamienski, pró-reitor de pós-graduação; 44 
Denise Consonni, substituta eventual do pró-reitor de graduação; Emery Cleiton C. C. Lins, 45 
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representante docente do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas 1 
(CECS); Gustavo Adolfo Galati de Oliveira, representante dos técnicos administrativos; 2 
Juliano Marques Nunes, representante discente da graduação; Lucas Brunaldi Tarallo, 3 
representante suplente discente da graduação; Marcelo Modesto, vice-diretor do CECS; 4 
Patrícia Dantoni, representante docente do CCNH; Plínio Zornoff Táboas, pró-reitor de 5 
extensão; Rail Ribeiro Filho, representante dos técnicos administrativos e Valdecir Marvulle, 6 
diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC). Ausentes: Gustavo 7 
Dalpian, vice-reitor; Arilson da Silva Favareto, coordenador do Bacharelado em Ciências e 8 
Humanidades (BC&H); Juliana Alves Pereira Sato, representante discente da pós-graduação; 9 
Klaus Werner Capelle, pró-reitor de pesquisa; Maria das Graças Bruno Marietto, 10 
representante docente do CMCC; Nathália Villa dos Santos, representante discente da pós-11 
graduação. Não-votantes: Eduardo Guéron, assessor de relações internacionais; Eloísa Helena 12 
da Silva Quitério, secretária geral; Evandir Megliorini, coordenador do Comitê de Estágios e 13 
Visitas da Pró-Reitoria de Graduação; Maria Estela Conceição de Oliveira de Souza, técnica 14 
em assuntos educacionais; Soraya Aparecida Cordeiro, chefe da Divisão de Conselhos. Apoio 15 
administrativo: Fabiane de Oliveira Alves, técnica em assuntos educacionais e Aline Regina 16 
Bella, assistente em administração da Secretaria Geral. Havendo quórum legal, o magnífico 17 
reitor, após cumprimentar os presentes, abre a sessão, às 14h14. Minuta de Resolução de 18 
estágio não obrigatório do BC&T e BC&H. Professor Evandir Megliorini informa que o 19 
presente documento condensa o que dispõe as Resoluções ConsEP nº 23 e 59.  Ressalta que 20 
foi elaborado um manual de estágio bastante completo, disponível no site da Graduação, mas 21 
que, por sugestão, esse foi mantido fora da Resolução. Destaca que o relatório a que se refere 22 
o parágrafo 4º do Art. 4º tem por objetivo um maior detalhamento das atividades 23 
desempenhadas, uma vez que o contrato da empresa onde o aluno irá estagiar traz um 24 
relatório sumário dessas atividades. Elenca os elementos que integram a versão definitiva do 25 
relatório de estágio, com os documentos a serem apresentados, conforme dispõe o parágrafo 26 
5º do Art. 4º. Menciona que uma das principais alterações nessa Resolução foi a inclusão do 27 
parágrafo 6º no Art. 4º: ‘Não é permitido ao aluno solicitar substituição de professor 28 
orientador’. Explica que não acharam por bem que o aluno tivesse essa prerrogativa.  29 
Destaca, ainda, que foi eliminada a exigência de 100 créditos, diminuindo tal requisito para 30 
50 créditos. Manteve-se exigência de Coeficiente de Aproveitamento (CA) maior ou igual a 2, 31 
de acordo com o que sugeriu a Comissão de Graduação (CG). Quanto à assinatura dos termos 32 
de compromisso e dos termos aditivos de compromisso de estágios, ressalta que fica a cargo 33 
do coordenador do Comitê de Estágios e Visitas tal procedimento, em atendimento à Portaria 34 
nº 1, de 2 de março de 2011, da Pró-Reitoria de Graduação. Comenta que o Art. 11: ‘ Cabe ao 35 
coordenador do comitê de Estágios e Visitas o deferimento ou indeferimento da solicitação 36 
do estágio não-curricular do BC&T e BC&H e dos termos de aditivos’ normatiza um 37 
procedimento que já vinha sendo adotado. Acrescenta que a presente minuta não inclui a data 38 
de contrato do estágio e o momento que o aluno o solicita, também não menciona se o estágio 39 
não-obrigatório pode ser aproveitado como estágio obrigatório. Em discussão, em relação ao 40 
parágrafo 6º do Art. 4º, questiona-se a necessidade de tal dispositivo, sendo sugerida 41 
flexibilidade nesse sentido ou que tal possibilidade seja enquadrada como omissa a ser 42 
avaliada caso a caso. Ainda, questiona-se a razão para estabelecer a diminuição da exigência 43 
de 100 para 50 créditos. Quanto ao primeiro questionamento, professor Evandir narra 44 
episódios que tornaram necessário tal dispositivo, assim, em alguns casos seria uma salva-45 
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guarda ao orientador. Em relação à diminuição da exigência de créditos, professor Waldman 1 
ressalta que o cumprimento de 100 créditos levaria pelo menos 2 anos e, considerando que o 2 
BC&T pode ser concluído em 3 anos, isso significa que o aluno somente poderia solicitar 3 
estágio no final do curso. Além disso, observa que muitos alunos têm dificuldades 4 
econômicas e teriam de esperar 2 anos para desenvolver uma atividade remunerada que 5 
poderia contribuir com sua renda. Lembra que não há recursos financeiros para manter as 6 
bolsas assistenciais ao longo de muitos anos e o estágio não-obrigatório seria uma 7 
possibilidade de oferecer a chance de alunos conseguirem uma atividade remunerada que os 8 
liberasse da dependência das bolsas da UFABC. Tal posicionamento, favorável à diminuição 9 
do mínimo de créditos, é corroborada por diversos Conselheiros, uma vez que creem que esse 10 
pode ser um mecanismo que beneficie a permanência do discente na universidade. Aos 11 
questionamentos acerca do Art. 11, professor Evandir ressalta que não cabe ao coordenador a 12 
avaliação conceitual para aceite ou recusa do pedido de estágio, uma vez que há critérios bem 13 
definidos a serem atendidos para que haja o deferimento. Às diversas manifestações em torno 14 
do CA exigido, professor Waldman recorda que havia uma grande preocupação no sentido de 15 
evitar que o estágio viesse a prejudicar o desempenho acadêmico do aluno na UFABC. 16 
Assim, um aluno que tenha o CA menor do que 2 deve priorizar a melhoria desse coeficiente 17 
e só depois buscar um estágio. Por entender que a UFABC não faz parte do processo de 18 
seleção do discente na empresa que ele irá estagiar, Galati sugere que não se deve colocar 19 
exigência de rendimento, uma vez que o estágio é a oportunidade do aluno inserir-se no 20 
mercado de trabalho. Professor Waldman discorda com Galati, tendo em vista que cada 21 
estágio parte de um convênio de estágio entre a UFABC e a empresa, ficando, desde o 22 
princípio estabelecido um vínculo contratual entre as partes. Além disso, ao exigir o CA 23 
maior ou igual a 2 cria-se um critério de seleção, ficando ainda mais clara a participação da 24 
UFABC nesse processo. Não bastando isso, há também a figura do professor orientador que 25 
acompanha o aluno durante todo o período de estágio. Tais argumentos corroboram a 26 
pertinência e correção da presente Resolução. Registra sua opinião em relação à possibilidade 27 
de aproveitamento do estágio não-curricular como curricular, declarando que a opção deveria 28 
ficar a cargo das coordenações de curso.  Professor Evandir menciona que a CG pretende 29 
discutir a elaboração de uma Resolução que unifique as 8 resoluções de estágio das 30 
Engenharias. Opina que seria viável constar um dispositivo que tratasse da impossibilidade de 31 
aproveitamentos dos estágios não-obrigatórios como estágio obrigatório, especialmente por 32 
conta da provável imaturidade do aluno antes do período indicado para a realização do estágio 33 
curricular. Professora Denise considera ser mais interessante que se deixe a discussão acerca 34 
dos estágios curriculares e não-curriculares para essa Resolução unificada. Professor 35 
Waldman acredita ser prudente que haja um aprofundamento em torno do assunto e que se 36 
fomentem os argumentos antes de qualquer deliberação. Ainda em relação ao 37 
acompanhamento do aluno, professor Evandir, respaldado pela servidora da ProGrad Maria 38 
Estela, esclarece que para que seja feita a renovação do estágio, o aluno deve comprovar a 39 
manutenção ou aumento do CA 2, além de ser feito um acompanhamento, durante o período 40 
de estágio, do rendimento do aluno. Diversos Conselheiros manifestaram-se em torno da 41 
possibilidade de aproveitamento do estágio não-obrigatório como estágio obrigatório. Alguns 42 
argumentam que não acha válido, tendo em vista que isso faria com que o aluno pudesse 43 
realizar o estágio obrigatório antes mesmo de lhe ser permitido. Às dúvidas em torno do 44 
retorno que os estágios não-obrigatórios têm trazido para a UFABC, professor Evandir 45 
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comenta que o número de pedidos tem sido em torno de 10 por semana. A remuneração é de 1 
aproximadamente R$ 1200, embora haja casos de remuneração baixa, em torno de R$ 300. 2 
Quanto ao retorno por parte dos alunos, declara que é o professor orientador que tem mais 3 
contato com o aluno e pode ter uma maior percepção se o discente aplica o que aprende em 4 
sala de aula na empresa onde está fazendo estágio. Esclarece que o professor orientador é uma 5 
indicação feita pelo aluno; a partir dessa indicação, o Comitê de Estágio convida esse 6 
professor. Caso o aluno não indique o docente, o coordenador verifica se há um professor que 7 
tenha afinidade com a área de estágio e o convida. Professor Kamienski passa a palavra ao 8 
Assessor de Relações Internacionais, professor Eduardo Guéron, que questiona quanto aos 9 
estágios realizados no exterior. Ao que professor Evandir responde que essa situação não foi 10 
pensada para essa Resolução. Retomando o tema em torno da exigência do CA maior ou igual 11 
a 2, há diversas manifestações favoráveis à manutenção de tal requisito. O representante 12 
discente Juliano declara que há duas correntes distintas no tocante a esse assunto. Uma que 13 
concordo, argumentando ser os estudos a prioridade e a outra, que discorda, sob a justificativa 14 
de que cabe ao aluno a liberdade de escolha de suas prioridades. Declara-se partidário da 15 
primeira corrente, além disso, ressalta considerar razoável o período de 1 ano para renovação, 16 
tendo em vista que, durante esse período, o aluno que, a princípio pode ter uma queda no seu 17 
rendimento, tem tempo hábil para adaptar-se e recuperar seu bom rendimento. A fim de 18 
clarificar as dúvidas em torno das obrigações da empresa, professor Evandir realiza a leitura 19 
do Capítulo III da Lei 11.778 que versa sobre as obrigações da parte Concedente. Professor 20 
Waldman recomenda a todos os Conselheiros a leitura da referida Lei e comenta que se trata 21 
de uma grande evolução na questão do estágio e elenca alguns dos benefícios que a mesma 22 
trouxe, destacando a confiança que a universidade passou a ter para liberar seus alunos para 23 
realizar um estágio sem que as atividades acadêmicas sejam prejudicadas. Findando as 24 
discussões, professor Waldman ressalta que o estágio não-obrigatório deve ser encarado como 25 
uma oportunidade de utilizar na prática os conhecimentos apreendidos na sala de aula. 26 
Comenta, ainda, que o tema levantado pelo professor Guéron é pertinente e deve ser 27 
aprofundado, tendo em vista que vem ao encontro do Programa de Internacionalização do 28 
governo Federal que intenciona estimular o aluno, além de estudar no exterior, também fazer 29 
um estágio em empresas inovadoras. Pretendendo-se com isso melhorar a capacitação para 30 
inovação. Acorda-se que o assunto segue para Ordem do Dia da próxima sessão. Minuta de 31 
Resolução que estabelece normas sobre o aproveitamento de disciplinas em Cursos de Pós-32 
Graduação da UFABC e cursos de graduação em outras IES. Professora Denise relata que se 33 
trata de uma Resolução baseada no que se tem adotado na prática. Ressalta que o objetivo é 34 
permitir aos alunos da UFABC o aproveitamento, como livres, de disciplinas concluídas em 35 
cursos de Graduação de outras Instituições de Ensino Superior (IES), bem como cursadas em 36 
programas de Pós-Graduação, desde que, em ambos os casos, as disciplinas em questão não 37 
sejam equivalentes a nenhuma das oferecidas nos cursos de Graduação da UFABC. Explica 38 
que poderão solicitar o aproveitamento de disciplinas, como livres, os alunos que tenham 39 
cursado disciplinas de Graduação em outras IES reconhecidas pelo MEC, ou de Pós-40 
Graduação na UFABC ou em outros programas de Pós-Graduação reconhecidos pela CAPES. 41 
Acrescenta que as disciplinas têm prazo de 10 anos para serem aproveitadas, havendo um 42 
limite de 50% dos créditos de disciplinas livres exigidos para a conclusão dos bacharelados 43 
interdisciplinares, exceto no caso de disciplinas cursadas nos programas de Pós-Graduação da 44 
UFABC, para as quais não serão estipulados quaisquer limites para esse aproveitamento.No 45 
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caso de curso de formação específica, se ultrapassado o limite de 50% dos créditos de 1 
disciplinas livres exigidos para sua conclusão, o aproveitamento de disciplinas será avaliado 2 
pela coordenação do curso  em questão. Já o aproveitamento de disciplinas cursadas em IES 3 
no exterior deverá ser avaliado pela coordenação do(s) curso(s) em que o aluno está 4 
matriculado. Ainda mencionando o disposto na Resolução, informa que para cada disciplina 5 
aproveitada como livre, será atribuído número de créditos proporcionais à carga horária 6 
cursada, considerando-se o regime quadrimestral, e serão incluídos no histórico escolar do 7 
aluno o nome original da disciplina, o ano e a instituição em que a disciplina foi cursada. 8 
Completa informando que não serão contabilizados os conceitos para o cálculo dos 9 
coeficientes de desempenho de aluno. Finda apresentação declarando que esse é um resumo 10 
do que foi discutido na CG. Às dúvidas quanto às diferenças entre equivalência e 11 
aproveitamento de disciplinas, professora Denise esclarece que a primeira possibilidade 12 
destina-se às disciplinas cursadas em outra IES, mas que é compatível com uma na UFABC. 13 
Já o aproveitamento reserva-se àquelas disciplinas que não possuem afins na UFABC. A 14 
determinação do limite de 50% causa divergência entre os Conselheiros. Grande parte 15 
concorda que o fato de serem livres essas disciplinas não deveria obedecer a nenhum tipo de 16 
limitação de aproveitamento. Dentre esses Conselheiros, professor Marvulle é peremptório ao 17 
manifestar profunda contrariedade a tal limitação, independentemente de qual tenha sida a 18 
IES que o aluno tenha cursado a disciplina. Acredita que esse tipo de normatiza choca-se com 19 
o cerne do Projeto Pedagógico da UFABC que visa à liberdade que o aluno tem em escolher 20 
as disciplinas que irá cursar, por isso, sugere a retirada do assunto de pauta. Professora Denise 21 
esclarece que esse limite é uma solicitação da CG, pois consideram que as disciplinas da 22 
UFABC têm qualidade garantida, enquanto que as trazidas de instituições diversas não têm 23 
essa garantia.  Completa ressaltando que é o próprio aluno quem determinará a quantidade de 24 
disciplinas que serão aproveitadas, tendo em vista que as notas não poderão ser utilizadas no 25 
cálculo dos coeficientes. Ainda no tocante à limitação imposta, há certo consenso de que 26 
disciplinas cursadas em outras IES possibilita que se traga conhecimento de fora, adquirido 27 
com o contato com outras disciplinas, não existentes na UFABC. Sugere-se que no futuro 28 
poderia ser estabelecido um limite e isso sendo feito nesse momento inibiria o aluno. Solicita-29 
se que o parágrafo 4º do Art. 2º seja mais claro, de modo que universalize todas as questões 30 
referentes ao tema, tais como total de horas que resultariam no total de créditos. Professor 31 
Waldman ressalta que essa Resolução viabiliza um procedimento que atualmente não existe 32 
na UFABC, ou seja, permite que o aluno curse uma disciplina que não é ofertada e que tenha 33 
os créditos de tal disciplina computados na somatória dos créditos de seu curso. Desse modo, 34 
diferentemente do que foi mencionado, esse mecanismo não engessa, mas sim dinamiza o 35 
conhecimento na UFABC. Quanto ao documento em si, considera que o Art. 1º está omisso 36 
acerca das condições em que essas disciplinas foram cursadas e elenca algumas 37 
possibilidades. Ressalta-se, ainda, a necessidade de especificação de disciplinas cursadas à 38 
distância e as cursadas no exterior. Há diversas manifestações favoráveis com relação à 39 
necessidade de que as disciplinas a serem aproveitadas sejam reconhecidas pelo MEC ou 40 
CAPES, conforme o caso. Esclarecendo alguns pontos levantados, professora Denise ressalta 41 
que apenas as disciplinas cursadas no nível superior serão levadas em consideração, não 42 
sendo incluídas disciplinas cursadas em nível técnico. Quanto à aprovação ou não do 43 
aproveitamento, destaca que à ProGrad caberá o procedimento administrativo e, estando em 44 
conformidade os requisitos burocráticos, passar-se-á a tarefa de avaliação de deferimento à 45 
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coordenação do curso do aluno. Aos comentários de cunho pejorativo no tocante às 1 
instituições privadas, professores Patrícia e Arnaldo alertam para a necessidade de que se 2 
respeitem tais instituições e não se faça juízo de valor acerca da qualidade das disciplinas 3 
nelas ministradas. Assim, a manutenção da qualidade do ensino na UFABC não deve ser 4 
utilizada como justificativa para o estabelecimento do limite de 50% para aproveitamento de 5 
disciplinas cursadas fora da UFABC. Sobre aspectos práticos, professor Arnaldo sugere que 6 
no Art. 1º retire-se a sentença ‘desde que, em ambos os casos, as disciplinas em questão não 7 
sejam equivalentes a nenhuma das oferecidas nos cursos de Graduação da UFABC’ e que no 8 
Art. 2º suprimam-se os parágrafos 1º, 2º e 3º. Propõe, ainda, que apenas se especifique que 9 
disciplinas equivalentes poderão ser aproveitadas somente na pós-graduação. Por fim, 10 
concorda com a manutenção do prazo de 10 anos, tendo em vista que o conhecimento é 11 
dinâmico e deve passar por atualizações constantes. Opinião esta corroborada por outros 12 
Conselheiros. Professora Denise declara que o estabelecimento de limite de aproveitamento 13 
não visa, de modo algum, o elitismo, mas tão somente que pelo menos parte dessas disciplinas 14 
sejam cursadas dentre as ofertadas na UFABC. Não havendo mais inscritos, professor 15 
Waldman finda declarando que a discussão foi proveitosa e que serve de ponto de partida para 16 
o documento que será apresentado na Ordem do Dia da próxima sessão. Minuta de Resolução 17 
que estabelece normas para o cumprimento dos termos dos Programas de Mobilidade 18 
Acadêmica Nacional e Internacional. O assessor de relações internacionais, professor Eduardo 19 
Guéron, inicia sua apresentação recordando as etapas que culminaram nesse documento 20 
atualizado, já contempladas as alterações propostas por esse Conselho, bem como na CG. 21 
Destaca que foram feitas as correções de alguns termos, bem como a explicitação das funções 22 
do coordenador, conforme solicitação desse Conselho. Enfatiza que tal Resolução presta-se a 23 
normatizar mobilidade nacional e internacional que estejam vinculadas a Acordos de 24 
Cooperação. Quanto ao público-alvo, ressalta que se destina a alunos de IES que tenham 25 
integralizado os componentes curriculares previstos para o 1º ano letivo e alunos regulares da 26 
UFABC que tenham sido aprovados em ao menos 28 créditos de disciplinas obrigatórias de 27 
um dos BIs e não se enquadrem em nenhum dos critérios de jubilação. Chama atenção para o 28 
caput do Art. 3º tendo em vista que limitando a participação no Programa de Mobilidade 29 
Acadêmica Nacional e Internacional a 2 anos, pretende-se que o aluno passe 30 
aproximadamente metade do curso em mobilidade. Além disso, destaca que cada programa 31 
possui editais próprios. Acrescenta que as disciplinas cursadas em mobilidade constarão no 32 
histórico do aluno. Faz explanações acerca da Resolução como um todo. Elenca as 33 
responsabilidades da coordenação do curso com o qual o aluno esteja vinculado. Em 34 
discussão, sugere-se a flexibilização do parágrafo 3º do Art. 7º a fim de que os coordenadores 35 
dos BIs possam delegar aos coordenadores de curso o acompanhamento de alunos cujos 36 
planos de trabalho tenham afinidade com os cursos pós-BIs. Ao que professor Guéron entende 37 
que tal acompanhamento pode ser feito em parceria as coordenações envolvidas.  Questiona-38 
se acerca da obtenção, pelo aluno, de 2 diplomas, ao que professor Guéron atenta para a 39 
possibilidade da existência de editais específicos para dupla diplomação, no entanto, há 40 
especificidades que ainda precisam ser pensadas, tal como a possibilidade da UFABC 41 
oferecer o diploma a um aluno que veio em mobilidade. Quanto à prestação de contas, 42 
esclarece que a CAPES possui mecanismos próprios para esse fim. Comenta-se que a 43 
Resolução ConsEP nº 54 é muito semelhante a essa, ao que professor Guéron menciona que a 44 
referida Resolução é específica para o edital Santander Andifes. Não havendo mais inscritos, 45 
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acorda-se que o assunto retornará à Ordem do Dia da próxima sessão. Minuta de Resolução 1 
que altera os artigos 4º, 6º e 7º da Resolução do ConsEP nº 54. Professor Guéron informa que 2 
a referida Resolução destina-se especificamente ao edital Santander Andifes de Mobilidade 3 
Acadêmica para instituições federais signatárias desse acordo. Ressalta que as alterações 4 
propostas viabilizam a realização da mobilidade acadêmica nacional. Destaca que, no 5 
documento apresentado, deve-se, no Art. 7º, suprimir a sentença ‘Nos casos em que não for 6 
feita a pré-aprovação do formulário preenchido, fica a cargo da coordenação do curso avaliar 7 
sua validade’. Não havendo pedidos de esclarecimento, acorda-se que o assunto voltará à 8 
pauta na Ordem do Dia da próxima sessão. Minuta de Resolução para a criação da Comissão 9 
para Aprovação, quanto ao mérito, dos Acordos de Cooperação Internacionais. Professor 10 
Guéron inicia apresentação explicando que o objetivo desta Minuta é simplificar os processos 11 
de aprovação, quanto ao mérito, dos acordos de cooperação internacional. Explica que, dessa 12 
forma, esses Acordos não necessitariam de avaliação do ConsEPE, devendo ser apresentados 13 
apenas Relatórios periódicos destes acordos. Enfatiza que a aprovação ficaria restrita aos 14 
acordos que não envolvessem qualquer tipo de encargo da UFABC. Descreve a composição 15 
desta Comissão, formada por seis membros, a saber: o Assessor de Relações Internacionais, 16 
dois membros da Comissão de Relações Internacionais, três membros designados pelo 17 
ConsEPE. Durante as discussões, questiona-se a necessidade de criação de mais uma 18 
Comissão, o que tornaria as avaliações mais burocráticas e é sugerido que a CPCO assuma 19 
estas questões. Professor Guerón explica que a criação dessa Comissão simplificaria e 20 
agilizaria os processos supracitados, além de trazer para si, a responsabilidade que hoje cabe 21 
ao ConsEPE. Professora Patrícia questiona se a criação dessa Comissão não ocasionaria 22 
prejuízo à transparência dos processos, além de esvaziar a função desse Conselho. Professor 23 
Waldman atenta para o fato de que, com o crescimento da UFABC, o número de eventos que 24 
poderiam se repetir, atravancariam a fluidez do ConsEPE, por isso considera valorosa a 25 
contribuição dessas Comissões Assessoras que poderiam contribuir com a agenda do 26 
ConsEPE, ressaltando que, ainda assim, haverá a apresentação do relatório anual ao 27 
ConsEPE. Acrescenta que os Acordos são todos iguais, porém com signatários diferentes, 28 
uma vez que são elaborados para Universidades do exterior. Professora Patrícia sugere que a 29 
apresentação do Relatório ocorra duas vezes ao ano, no mínimo. Professor Waldman sugere a 30 
criação de mecanismos que possibilitem à Comissão trazer ao ConsEPE casos que ela própria 31 
tenha dúvidas ou que o presidente do ConsEPE, por sua vontade ou de algum Conselheiro, 32 
avoque esclarecimentos nessa instância. O assunto voltará à Ordem do Dia da próxima sessão. 33 
Acordo de Cooperação Internacional entre UFABC e UNIZAMBEZE, Moçambique. 34 
Professor Guéron apresenta a justificativa para o acordo. Destaca que a Universidade 35 
Zambeze (UniZambeze) é uma instituição pública de ensino superior, com sede na Cidade da 36 
Beira, capital da província de Sofala, Moçambique. Ressalta que, em setembro de 2010, a 37 
UFABC recebeu uma comitiva composta por alguns diretores dessa universidade. À ocasião, 38 
esses dirigentes acreditaram que, por se tratar de duas instituições novas, seria possível haver 39 
troca de experiências e soluções a problemas comuns. Desse encontro surgiu a ideia de 40 
intercâmbio de docentes e discentes de pós-graduação entre as duas universidades, assim 41 
como técnicos, particularmente na área de tecnologia de informação. Relata que, com a 42 
participação do assessor de relações internacionais na Associação de Universidades de Língua 43 
Portuguesa (AULP), ficou acordado com o reitor da UniZambeze a proposta concreta da 44 
firmação de um acordo de cooperação. Além disso, outro fator motivador para tal acordo é a 45 
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real perspectiva de financiamento paras projetos específicos entre universidades lusófonas. 1 
Por esses motivos, propõe o Acordo de Cooperação que segue o modelo já utilizado. Em 2 
discussão, esclarecidas as dúvidas, professor Arnaldo, percebendo a importância da 3 
aprovação, sugere que se promova o assunto à Ordem do Dia.  Após secunda e votada, a 4 
promoção é aprovada por unanimidade. Não havendo mais pedidos de esclarecimento, 5 
encaminha-se o Acordo em si para votação. Aprovado por unanimidade. Como nenhum dos 6 
participantes desejasse fazer uso da palavra, o reitor agradeceu a presença de todos e encerrou 7 
a sessão às 17h28. Do que para constar, nós, 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 
professor doutor Helio Waldman, e pelos demais presentes à sessão. 11 
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