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Aos 8 dias do mês de novembro 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 X sessão ordinária do Conselho de Ensino, 3 
Pesquisa e Extensão (ConsEPE) da UFABC, do ano em curso, previamente convocada e 4 
presidida pelo magnífico reitor, Helio Waldman, com a presença dos seguintes Conselheiros: 5 
Adelaide Faljoni Alário, representante dos coordenadores de pós-graduação; André Ricardo 6 
Oliveira da Fonseca, representante docente do Centro de Matemática, Computação e 7 
Cognição (CMCC); Antônio Carlos Campi Júnior, representante discente da graduação; 8 
Arilson da Silva Favareto, coordenador do Bacharelado em Ciências e Humanidades 9 
(BC&H); Arnaldo Rodrigues dos Santos Junior, vice-diretor do Centro de Ciências Naturais e 10 
Humanas (CCNH); Caetano Rodrigues Miranda, vice-coordenador do Bacharelado em 11 
Ciências e Tecnologia (BC&T); Carlos Alberto Kamienski, pró-reitor de pós-graduação; 12 
Carlos Alberto da Silva, representante docente do CCNH; Carlos Eduardo Capovilla, 13 
representante docente do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas 14 
(CECS); Derval dos Santos Rosa, pró-reitor de graduação (até às 15h17); Denise Consonni, 15 
substituta eventual do pró-reitor de graduação (a partir das 15h18); Felipe Augusto P. V. 16 
Santos e Oliveira, representante discente de graduação; Gustavo Adolfo Galati de Oliveira, 17 
representante dos técnicos administrativos; Israel da Silveira Rêgo, representante docente do 18 
CECS; Jean-Jacques Bonvent, representante docente do CCNH; Klaus Werner Capelle, pró-19 
reitor de pesquisa; Lucas Brunaldi Tarallo, representante suplente discente de graduação; 20 
Marcelo Modesto, vice-diretor do CECS; Maria Isabel Mesquita Vendramini Delcolli, 21 
representante dos técnicos administrativos; Patrícia Dantoni, representante docente do CCNH; 22 
Plínio Zornoff Táboas, pró-reitor de extensão; Rail Ribeiro Filho, representante dos técnicos 23 
administrativos; Valdecir Marvulle, diretor do CMCC; Yossi Zana, representante docente do 24 
CMCC. Ausentes: Daniel Miranda Machado, representante dos coordenadores de graduação; 25 
Emery Cleiton C. C. Lins, representante docente do CECS; Juliana Alves Pereira Sato, 26 
representante discente da pós-graduação; Juliano Marques Nunes, representante discente da 27 
graduação e Nathália Villa dos Santos, representante discente da pós-graduação. Não-28 
votantes: Ariel Luiz e Souza Corrêa, representante suplente dos técnicos administrativos; 29 
Marcelo Augusto Christoffolete, coordenador pro tempore da CEUA e Soraya Aparecida 30 
Cordeiro, secretária geral. Apoio administrativo: Larissa Andrade, assistente em 31 
administração, Fabiana Vallini, secretária executiva e Fabiane de Oliveira Alves, técnica em 32 
assuntos educacionais da Secretaria Geral. Havendo quórum legal, o magnífico reitor, após 33 
cumprimentar os presentes, abre a sessão, às 14h16 com os Informes do Reitor: 1) a UFABC 34 
está recebendo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 35 
(INEP) para avaliação de alguns cursos de graduação. Passa a palavra ao professor Derval 36 
Rosa que detalha tratar-se da avaliação das Engenharias Ambiental e Urbana, de 37 
Instrumentação, Automação e Robótica, da Informação e Aeroespacial. Acrescenta que, 38 
assim, faltam apenas dois cursos para serem avaliados em Santo André, a saber: Engenharias 39 
Biomédica e de Gestão, cujas visitas estão agendadas para período entre final de novembro e 40 
início de dezembro. Em razão dessa visita, comunica que terá de se ausentar em parte da 41 
reunião, mas será substituído pela professora Denise Consonni; 2) atendendo ao que dispõe o 42 
item 3 do Edital Piloto de Assistência ao Docente, aprovado na VIII sessão ordinária desse 43 
Conselho, que vincula a execução de tal projeto, bem como sua avaliação como sendo de 44 
responsabilidade de um Grupo Gestor, professor Waldman comunica que foram indicados os 45 
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seguintes membros: José Fernando Queiruga Rey (pela ProGrad) e Yossi Zana (pela ProPG). 1 
Restando, as indicações do ConsEPE, sendo: João Gabriel Spir Costa (discente de graduação) 2 
e Cleiton Domingos Maciel (discente de pós-graduação). Ressalta que o Edital não exige que 3 
tais representantes sejam membros do ConsEPE, mas que esse Conselho os aprove. 4 
Encaminhadas para votação, as indicações são aprovadas por unanimidade; 3) em 5 
concordância ao disposto na Resolução ConsEP nº 100, que define a atribuição de créditos 6 
por atividades didáticas na UFABC, informa que a Reitoria encaminhou Circular Interna (CI) 7 
em 1º de novembro aos docentes, apresentando o número total de créditos previstos para 8 
oferecimento em 2012 nos cursos de graduação e pós-graduação. A análise preliminar 9 
apontou uma carga didática média de 23 créditos por docente em 2012, com tendência à 10 
redução gradual para uma média de 18 créditos por docente. A secretária geral, Soraya 11 
Cordeiro lê a referida CI, de nº 91; 4) comunica que no último dia 7, a Secretaria Geral (SG) 12 
recebeu o pedido de desligamento dos Conselheiros representantes do CMCC: Maria das 13 
Graças Bruno Marietto (titular) e Edson Ryoji Okamoto (suplente), por motivos declarados 14 
estritamente pessoais. Assim, a SG incluirá o preenchimento dessa vacância no próximo 15 
processo eleitoral que ocorrerá no início de 2012; 5) acerca da solicitação realizada na IX 16 
sessão ordinária desse Conselho, ocorrida em 4 de outubro, para que fosse encaminhada à 17 
Comissão Permanente de Avaliação (CPA) a sugestão para realização de ampla pesquisa na 18 
UFABC para averiguação de opinião da comunidade no tocante ao recesso em julho de 2013, 19 
comunica que a SG recebera a resposta informando que no final de 2011 e início de 2012 a 20 
CPA focará seus esforços na elaboração do relatório de autoavaliação institucional. Assim, a 21 
referida Comissão prevê a possibilidade de iniciar tal pesquisa em fevereiro de 2012, desde 22 
que seja desenvolvido um sistema para aplicação da pesquisa e emissão de relatórios, o qual 23 
já foi solicitado pela Reitoria ao NTI. Além disso, destaca-se a necessidade de elaboração, 24 
pela ProGrad, de um documento de subsídio constando possibilidades de cenário e suas 25 
implicações no intuito de facilitar a tomada de decisão por parte da comunidade. Informes 26 
dos Conselheiros: 1) professor Waldman recorda que na sessão anterior ficou pendente de 27 
aprovação o texto da Moção de Indignação sugerida pelo representante suplente dos técnicos 28 
administrativos, Ariel Corrêa, dirigida ao Conselho Universitário (ConsUni) acerca do modo 29 
como foram criados os cursos de Graduação em Planejamento Territorial e Relações 30 
Internacionais. O Conselheiro Ariel, no entanto, ressalta que a primeira proposta de texto, 31 
apresentada à ocasião da IX sessão, trazia conteúdo afetado pelo momento de urgência com o  32 
qual fora redigido;  já a proposta que apresentava naquele momento era mais condizente com 33 
o que se pretendia expressar. Porém, solicita a retirada de pauta, tendo em vista que, dada a 34 
aprovação da abertura de vagas para os referidos cursos pelo ConsEPE, a Moção perde seu 35 
sentido primeiro de manifestação de indignação ao ConsUni. Solicita, entretanto, que se 36 
registre seu pedido para que a criação de cursos seja feita obedecendo às ações norteadas pelo 37 
PDI e definidas por esse Conselho. Ordem do Dia. ‘Ata da VII sessão ordinária de 2011, 38 
realizada nos dias 9 e 16 de agosto de 2011’. Professor Waldman explica que a ata foi 39 
submetida à aprovação durante a VIII sessão ordinária deste Conselho, ocasião em que o 40 
professor Plínio apontou divergências no conteúdo do documento em relação ao que foi dito 41 
na sessão em questão, sendo acordado que a Secretaria Geral se reuniria com o mesmo para 42 
verificar o ocorrido. Abre-se para discussão. Professora Adelaide questiona o uso da palavra 43 
‘perene’ na página 4, linha 26: “[...] projeto pedagógico deve ter caráter perene”. Professor 44 
Waldman recorda que o teor da ata deve ser fiel ao que foi dito, portanto, essa é uma 45 
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descrição do que ocorreu na referida sessão, logo, não significa que o projeto pedagógico seja 1 
de fato perene, significa que alguém, em algum momento da sessão, fez o uso de tal palavra. 2 
Professor Plínio informa que, após ouvir a gravação da sessão, observou que a síntese feita 3 
não seguia uma ordem cronológica. Acrescenta que não concordou com a versão anterior da 4 
ata porque sentiu que suas falas foram prejudicadas. Pondera que seu objetivo é que haja a 5 
preservação de suas considerações. Relata ainda que, conforme requisitado, a SG lhe enviou 6 
uma proposta mais fiel às discussões ocorridas. Sugere que seja mantida a ordem cronológica 7 
nas atas e que haja cuidado para não se emitir juízo de valor. Professor Waldman discorre 8 
acerca das dificuldades de se elaborar tal documento, enfatizando que a fala dos Conselheiros 9 
já se trata de uma síntese, dado o limite de 3 minutos para manifestação. Opina que a SG 10 
realiza a síntese de uma síntese e considera oportuno que sugestões sejam encaminhadas para 11 
minimizar essas dificuldades. A secretária geral, Soraya Cordeiro, reforça a complexidade 12 
dessa atividade e que o objetivo da SG é manter o conteúdo fiel das sessões nas atas. 13 
Esclarece que, em alguns momentos, a ordem cronológica das discussões não é mantida para 14 
contribuir com a clareza do texto, visto que o discurso oral, se mantido tal como ocorre nas 15 
sessões, tornará o texto bem confuso e demasiadamente extenso. Ressalta que os áudios das 16 
sessões encontram-se disponíveis a todos os membros da comunidade acadêmica e relembra a 17 
importância dos Conselheiros lerem as atas. Sugere que, caso algum Conselheiro queira que 18 
conste em ata sua fala na íntegra, por considerá-la imprescindível às deliberações ocorridas 19 
nos Conselhos, que registre esse pedido no momento da sessão. Por fim, pede desculpas por 20 
algum equívoco que possa ter ocorrido na elaboração de tal documento e informa que a SG 21 
está sempre aberta a sugestões. O representante dos técnicos administrativos, Gustavo Galati, 22 
informa que na página 11, linha 14, consta a aprovação de uma matéria somente com o 23 
número de votos contrários e abstenções. Propõe a supressão da contagem ou que se 24 
acrescente o número de votos favoráveis. Professor Waldman informa que esse aspecto será 25 
verificado pela SG. Professor Plínio recorda que, à ocasião das discussões para inclusão de 26 
menção sobre a importância da Extensão nos cursos de graduação, o demandante acatou sua 27 
proposta, mas que naquele momento não havia uma redação elaborada para essa finalidade. 28 
Dessa forma, questiona se esse texto deverá ser aprovado por este Conselho. Professor 29 
Arnaldo opina que, como o texto não estava pronto na referida sessão, não cabe a inclusão, 30 
neste momento, na ata. Considera que a proposta de redação pode ser aprovada por este 31 
Conselho para integrar todos os projetos pedagógicos, desse modo, não seria necessária a 32 
deliberação sobre esses documentos separadamente. Professor Derval concorda com a nova 33 
versão da ata e ressalta que, à ocasião, não foi mencionado que o texto seria submetido a este 34 
Conselho. Recorda o compromisso para criação de um grupo de trabalho que elaborará uma 35 
Resolução acerca da Extensão nos cursos de graduação. Professor Plínio entende que, ainda 36 
que a menção quanto à Extensão tenha sido realizada no projeto pedagógico do Bacharelado 37 
em Filosofia, essa não contempla efetivamente as reflexões da Extensão. Professor Waldman 38 
considera que, mediante os esforços da ProEx e ProGrad, esse processo poderá ser acelerado, 39 
de modo que o Conselho aprove a redação mais adequada no que tange a Extensão em todos 40 
os projetos pedagógicos dos cursos de graduação. Segue-se para votação. A ata, com as 41 
alterações sugeridas, é aprovada com 1 abstenção. ‘Ata da IX sessão ordinária de 2011, 42 
realizada nos dias 4 de outubro de 2011’. A representante dos técnicos administrativos, Maria 43 
Isabel, solicita que na página 6, na linha 30, conste sua autoria quanto à proposta “2”, assim, 44 
haverá maior coerência, visto que na linha 44 solicitou a retirada da mesma. A ata, com a 45 
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referida alteração, é aprovada com 1 abstenção. ‘Minuta de Resolução que aprova a revisão 1 
do Projeto Pedagógico do Bacharelado em Ciências e Humanidades’. Professor Marvulle 2 
apresenta uma síntese das alterações discutidas em reunião que realizou com a coordenação 3 
do BC&H e outros coordenadores de cursos pós-BC&H. Explica que dois pontos principais 4 
foram acordados: 1) a disciplina ‘Projeto Dirigido para Ciências e Humanidades 2-8-0’ 5 
deveria ser substituída pela disciplina já existente do BC&T ‘Projeto Dirigido 0-2-10’. Essa 6 
medida representa uma redução, nas disciplinas obrigatórias, de 8 créditos que seriam 7 
conduzidos às disciplinas de opção livre, proporcionando ao aluno maior liberdade de escolha 8 
para completar seu currículo, além de uniformizar ambos os Projetos Dirigidos; 2) a disciplina 9 
‘Introdução à Probabilidade e Estatística BC 0406’, já constante no projeto apresentado, 10 
deveria permanecer idêntica à aplicada ao BC&T, cabendo aos coordenadores de cursos 11 
fiscalizar o cumprimento da ementa, que deverá ser aplicada sem o uso do conceito de 12 
Integral. Pontua que o objetivo desta disciplina é explorar conceitos do teorema e não suas 13 
demonstrações. Acrescenta que as bibliografias indicadas no quadro ‘Resumo desta 14 
Disciplina’ contém material didático que adota a premissa de a noção de área ser utilizada 15 
como conceito de probabilidade associada a variáveis contínuas. Destaca algumas alterações 16 
no ‘Quadro de Integralização Curricular’ baseadas em sua leitura e análise, no que concerne 17 
aos créditos, porcentagem e nomenclaturas de disciplinas. Sugere ainda a unificação entre as 18 
ementas apresentadas no projeto pedagógico em questão e no site da ProGrad, visto que 19 
ambas possuem o mesmo conteúdo, mas com textos diferentes. Declara-se favorável à 20 
aprovação, desde que realizadas as alterações acordadas. Durante as discussões, professor 21 
Derval informa que a proposta de um catálogo de disciplinas será apreciada na Ordem do Dia 22 
da próxima reunião da Comissão de Graduação (CG). Esse documento tem como objetivo 23 
tornar-se referência oficial dos cursos. Acrescenta que conduzirá os destaques do relator à CG 24 
e que o catálogo, após aprovado nessa Comissão, será encaminhado ao ConsEPE. Professor 25 
Arilson comenta que, com relação às ementas, o trabalho de harmonização não deveria focar-26 
se apenas nas redações, mas também em conceitos, a fim de que os textos sejam menos 27 
ambíguos. O representante dos técnicos administrativos, Gustavo Galati, sugere que o 28 
primeiro item do quadro constante na página 23 do projeto pedagógico, apresente a descrição: 29 
“disciplinas obrigatórias do BC&H comuns ao BC&T”. Segue-se para votação. O projeto 30 
pedagógico do BC&H, com as alterações sugeridas, é aprovado por unanimidade. Professor 31 
Waldman justifica ausência do vice-reitor, professor Dalpian, que se encontra nos Estados 32 
Unidos participando de um evento científico. No ensejo, convida professor Marvulle a 33 
compor a mesa. Expediente: ‘Calendário ConsEPE 2012’. A secretária geral, Soraya 34 
Cordeiro, explica que o referido calendário foi elaborado com base no Calendário Acadêmico 35 
2012, aprovado pelo ConsEPE. Acredita que o único conflito que pode surgir é no mês de 36 
setembro, em razão do recesso acadêmico. A data prevista para a sessão é dia 4, sendo que o 37 
recesso ocorrerá entre 25 de agosto a 16 de setembro. Manteve-se tal data por conta da sessão 38 
do ConsUni, prevista para 25 de setembro. Apresenta como alternativa o dia 18 de setembro, 39 
terça-feira anterior ao ConsUni, esclarecendo que, por consequência, outras datas como o 40 
prazo limite para o envio de sugestões e envio de pauta também sofrerão alterações. Conclui 41 
afirmando que, caso haja sugestões para outras modificações, essas sejam incorporadas ao 42 
calendário proposto para votação na Ordem do Dia. Abre-se para discussão. A representante 43 
dos técnicos administrativos, Maria Isabel, questiona o envio de pauta no mês de março, 44 
assinalado para uma quarta-feira, dia 7, sendo o habitual que isso ocorra às terças-feiras. 45 
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Professor Carlos Alberto Silva afirma que houve um consenso no CCNH para que a sessão de 1 
setembro seja adiada para dia 18. A secretária geral confirma que as alterações serão 2 
realizadas, caso não haja conflito com outras datas relacionadas aos Conselhos. Findas as 3 
discussões, acorda-se que o assunto retornará à Ordem do Dia da próxima sessão. ‘Regimento 4 
Interno da Comissão de Graduação (CG)’. Professora Denise Consonni apresenta breve 5 
histórico do assunto. Ressalta que o mesmo foi amplamente discutido no âmbito da CG desde 6 
sua composição anterior. Informa que a proposta permaneceu no Expediente por 3 reuniões e 7 
um grupo de trabalho foi criado para estudar os destaques encaminhados. Os novos membros 8 
da CG também contribuíram para a elaboração do documento, que resultou nessa proposta 9 
submetida ao ConsEPE. Abre-se para discussão. Com base no princípio da indissociabilidade 10 
estabelecido no Art. 207 da Constituição Federal, professor Plínio sugere que haja 11 
representação da ProEx na CG e que na Sessão III “Das Atas”, inciso IV do Art. 23, a palavra 12 
“ resumo” seja substituída por “síntese cronológica”. Propõe ainda, a inclusão de dois 13 
parágrafos no Art. 23, com a seguinte redação: 1) “A menos que seja a transcrição literal da 14 
fala de um orador, a ata deve ser lavrada com verbos no pretérito perfeito”; 2) “Em hipótese 15 
alguma a ata emitirá juízo de valor por parte de quem a redigir”. O representante dos 16 
técnicos administrativos, Gustavo Galati, acredita que a estrutura da CG foi definida pelo 17 
ConsUni, portanto, o ConsEPE não poderia realizar alterações nesse sentido. Opina que a 18 
representação discente e técnico-administrativa está subvalorizada. Sugere que, caso esse 19 
aspecto seja analisado pelo fórum responsável; a representação discente seja de até 20% e dos 20 
técnicos administrativos de até 10%. Professor Marvulle observa que na proposta estão 21 
previstos 3 tipos de votos: simbólico, nominal e secreto e, assim, questiona a necessidade 22 
desse último tipo de voto. Caso seja mantido, sugere constar que o voto secreto será utilizado 23 
somente em eleição de cargos. Após breve pesquisa, professor Marcelo Modesto confirma 24 
que o Art. 9º da Resolução ConsUni nº 47 dispõe sobre a composição da CG. A saber: pró-25 
reitor de graduação; diretores de Centro; coordenadores dos bacharelados interdisciplinares e 26 
dos cursos de formação específica; 2 representantes discentes e 2 técnicos administrativos. 27 
Professor Waldman opina que, havendo a inclusão do pró-reitor de extensão na composição 28 
da CG, os demais pró-reitores também deveriam ser contemplados. Acredita que esse não é o 29 
caminho mais adequado para implementar-se o princípio da indissociabilidade no ensino, 30 
pesquisa e extensão, mas seguindo o encaminhamento já acordado: estudando-se uma forma 31 
de incorporar a extensão nos cursos de graduação. Na medida em que esse objetivo for 32 
alcançado, os coordenadores de cursos de graduação já estarão comprometidos, no sentido de 33 
envolver os discentes em atividades de extensão. Professor Arnaldo comenta que o 34 
Regimento Interno da CG é muito aguardado por essa instância e será de grande importância 35 
colocá-lo em prática para a condução dos trabalhos. No ensejo, parabeniza a ProGrad e o 36 
grupo de trabalho que atuou na elaboração do documento. O assunto voltará na Ordem do Dia 37 
na próxima sessão. ‘Regimento Interno e composição da Comissão de Ética em Uso de 38 
Animais (CEUA)’. O coordenador pro tempore da CEUA, professor Christoffolete, explica o 39 
credenciamento e a importância de se adequar a atuação da Comissão às normas previstas na 40 
Resolução Normativa nº 1, de 9 de julho de 2010, do Conselho Nacional de Controle de 41 
Experimentação Animal (CONCEA), que dispõe sobre a instalação e o funcionamento das 42 
CEUAs em todo o território nacional. No ensejo, apresenta a proposta de portaria de 43 
nomeação dos respectivos membros, destacando que a professora Renata Simões será a 44 
coordenadora efetiva da comissão. Abre-se para discussão. Considerando que se trata de uma 45 
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comissão representativa e sem funções políticas, professor Klaus questiona se a indicação de 1 
membros tecnicamente capacitados não seria a melhor maneira de se compor tal comissão. 2 
Professor Christoffolete esclarece que o pesquisador principal deverá emitir uma declaração 3 
que ateste experiência do indivíduo que irá manipular os animais. Ressalta que o objetivo 4 
dessa exigência é resguardar, tanto o pesquisador como a instituição, para que não haja 5 
sofrimento ao animal por eventual despreparo de quem o esteja manipulando. Explica ainda 6 
que o CONCEA delegou a responsabilidade às CEUAs locais, inclusive para a fiscalização de 7 
biotérios e que caberá ao coordenador responder pelas ações praticadas nesse sentido. Dessa 8 
forma, pesquisadores sem experiência na manipulação de animais, bem como discentes de 9 
graduação, não poderão compor a comissão e, caso haja alguma denúncia de maus tratos, a 10 
CEUA deverá ser acionada. Questionado o motivo de a participação na CEUA estar restrita a 11 
brasileiros natos e o destino dos animais que não serão mais utilizados, responde 12 
primeiramente que a restrição quanto à nacionalidade dos membros está prevista na resolução 13 
supracitada e acredita que essa visa garantir que os membros possuam conhecimento da 14 
realidade e fauna local. Quanto ao segundo questionamento, esclarece que a legislação 15 
vigente apresenta contradições quanto ao destino do animal, uma vez que proíbe sua 16 
reutilização para o mesmo procedimento, embora permita sua doação e reutilização, desde 17 
que não lhe cause sofrimento adicional. Caso o animal passe por eutanásia, torna-se lixo 18 
biológico e seu descarte passa a ser de responsabilidade da Comissão de Resíduos. No ensejo, 19 
esclarece que o Regimento Interno da CEUA prevê reuniões mensais, com exceção do mês de 20 
janeiro, e destaca o prazo para submissão de projetos: 10 a 15 dias antes das reuniões. Pontua 21 
que raramente um projeto é negado logo no início da solicitação e que, compete à CEUA 22 
sugerir procedimentos diferentes de experimentos e informar ao pesquisador sobre método 23 
substitutivo, em que não seja necessário o uso dos animais. Informa ainda que o CONCEA 24 
não explicitou prazos para recursos; que o arquivamento dos processos terá apoio 25 
administrativo da Secretaria Geral e que esse será realizado em papel, a fim de resguardar o 26 
pesquisador, uma vez que os meios eletrônicos não são seguros. À ocasião, sugere-se que tais 27 
informações sejam mencionadas no documento proposto. Professor Christoffolete finaliza 28 
explicando que o objetivo da comissão é atuar de forma colaborativa, instruindo e agindo 29 
eticamente, a fim de proteger os animais utilizados em experimentos na UFABC. O assunto 30 
seguirá para Ordem do Dia na próxima sessão ordinária. ‘Recurso à sanção aplicada ao 31 
discente de graduação Yuri Ferreira Soares’. A secretária geral, Soraya, informa que recebeu 32 
uma carta da chefe da divisão de assuntos educacionais, Eliane Cristina da Silva Nascimento, 33 
em resposta à menção de seu nome no recurso do discente. A pedido da mesma, lê o 34 
documento destinado ao ConsEPE: “Solicito o envio desta aos Conselheiros do ConsEPE, 35 
bem como a leitura na X Sessão Ordinária do Conselho, a ser realizada em 8/11/2011, visto 36 
que meu nome foi citado na carta do discente Yuri Ferreira Soares referente ao Recurso a 37 
sanção aplicada ao discente de graduação, item 4 do Expediente. O objetivo é a 38 
contextualização do atendimento que fiz a ele, visto que no relato parece ter havido uma 39 
interpretação equivocada. 1) Com relação aos tipos de punição, informei ao aluno que são 40 
três, conforme relatado pelo mesmo. No entanto os tipos que citei foram (I) advertência (II) 41 
suspensão e (III) desligamento e não jubilamento conforme consta na carta. 2) Na carta 42 
consta o relato de que eu informei que “...um aluno não pode ser suspenso caso não tenha 43 
recebido uma advertência previamente”. A orientação dada ao aluno foi de que se ele 44 
quisesse poderia questionar tal fato, que o recurso é uma decisão e um direito de qualquer 45 
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cidadão, mas em nenhum momento disse que o aluno não pode ser suspenso ou que as 1 
punições têm seqüência entre elas. 3) No momento do atendimento, o aluno expressou que já 2 
tinha a intenção de entrar com o recurso, no entanto, também perguntou se ele podia tentar 3 
conversar com alguém nesse ínterim. Eu respondi que achava que ele podia e informei que na 4 
universidade hierarquicamente acima do Pró-reitor de graduação são o Vice-reitor e Reitor. 5 
Portanto minha referência era a pessoas a quem ele poderia procurar para conversar e não o 6 
procedimento para o recurso, conforme entendido pelo aluno. 4) Por último, conforme 7 
relatado pelo o aluno tivemos uma “...boa conversa” e o conselho para que ele procurasse a 8 
ajuda de algum professor, se me lembro bem, já se referia ao contexto de que conversávamos 9 
sobre o seu desempenho na universidade e possíveis dificuldades que ele teria. Essa 10 
orientação já estava fora do foco da punição recebida pelo aluno. Por fim, peço desculpas ao 11 
aluno Yuri Ferreira Soares, se minhas orientações, pelo fato de terem sido de forma oral 12 
possam ter causado interpretação equivocada e por conseqüência atrapalhado a condução 13 
do seu caso particular”. Na ausência do relator, João Gabriel Spir Costa, seu suplente, Lucas 14 
Brunaldi Tarallo, assume a relatoria do assunto. O mesmo questiona a legalidade do 15 
procedimento adotado e discorda das consequências para o discente Yuri, visto que não houve 16 
orientação sobre como deveria proceder após a suspensão por 45 dias, que ocasionou sua 17 
reprovação em diversas disciplinas por nota ou falta. Questiona a normativa que fundamentou 18 
a penalidade aplicada e se mesma entrou em vigor antes ou depois da transgressão. Indaga, 19 
ainda, a morosidade na análise da Comissão Permanente para Apuração de Transgressões 20 
Disciplinares e Aplicação de Sanções para Discentes dos Cursos de Graduação, uma vez que 21 
o fato gerador ocorreu em 2009 e a emissão do parecer somente em 2011. Opina que o caso 22 
está muito inconsistente e solicita esclarecimento quanto às questões apresentadas. Professor 23 
Waldman passa a palavra à servidora Maria Estela Conceição de Oliveira, membro técnico-24 
administrativo da referida comissão, que tece breve relado acerca da cronologia do ocorrido. 25 
A saber: “1) A ProGrad recebeu o primeiro caso de representação contra discente em 26 
dezembro de 2009. Foi relatado por email pelo professor Marcio Perón em relação ao aluno 27 
Yuri; 2) Até 2010, a ProGrad UFABC não tinha regimento para decidir questões sobre 28 
conduta disciplinar de alunos; 3) O Regimento Geral, versão 2009, em seu artigo 71 previa 29 
que era de competência do ConsEPE nomear comissão específica para apurar conduta 30 
disciplinar de discente ou representação contra discente. 4) A ProGrad abriu processo para 31 
conduzir a representação do professor Marcio Perón imediatamente à solicitação dele e a 32 
juntada de documentos comprobatórios, em dezembro de 2009. 5) O processo foi 33 
encaminhado à Reitoria em junho de 2010, considerando que: de janeiro de 2010 a março de 34 
2010 estavam em período de transição de Reitoria; em abril de 2010 a Reitoria deflagrou 35 
processo de sindicância referente ao caso de conduta disciplinar de discente relatado 36 
diretamente à Reitoria pela professora Sandra Andreia Cruz. 6) Após o processo conclusivo 37 
do caso citado acima, a ProGrad encaminhou à Reitoria solicitação para formação de 38 
comissão específica para conduta disciplinar discente conforme orientação da chefia de 39 
gabinete, até então, professor Júlio Facó. 7) Após algumas reuniões entre Procuradoria, 40 
Auditoria Interna, Chefia de Gabinete e ProGrad entendeu-se que o encaminhamento correto 41 
seria a nomeação de comissão conforme constava no regimento da época. 8) Em setembro de 42 
2010 a comissão foi nomeada por meio da Portaria 858 da Reitoria. 9) Após a nomeação, o 43 
presidente solicitou à equipe administrativa da ProGrad que verificasse as normativas 44 
existentes para que pudesse dar encaminhamento ao processo. 10) A ProGrad consultou 45 
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tanto a Procuradoria Jurídica como a Auditoria que encaminhou o estudo e proposta de 1 
regulamento para os trabalhos da comissão, dezembro de 2010. 11) Após análise dos casos 2 
em tramitação e verificação das condições para aprovação do regulamento, a presidência da 3 
comissão instaurou o fluxo dos trabalhos da comissão: notificações, processos, atas, 4 
formulários, rotina para arquivamento e abertura de processo, convocações e registros. Após 5 
o estabelecimento desse fluxo, convocou a primeira reunião da comissão em 31 de março de 6 
2011. 12) Os procedimentos necessários para dar prosseguimento ao caso foram 7 
devidamente registrados e prosseguiram até abril de 2011, quando o aluno Yuri foi 8 
convocado para reunião. Nessa primeira reunião da comissão, que aconteceu em 31 de 9 
março de 2011, a comissão teve contato com o processo e decidiu convocar o aluno para 10 
ouvi-lo. Observa que o professor Márcio Perón exonerou em 18 de junho de 2010 e não faz 11 
mais parte do quadro de professores, conforme Portaria 656. O aluno foi chamado para 12 
prestar esclarecimentos em 11 de abril. O aluno confirmou ter solicitado à outra pessoa que 13 
realizasse a prova por ele, pois não tinha condição de fazê-la. Relatou que sabia da 14 
gravidade do fato e que estava muito arrependido do que fez. Quanto ao mérito, a comissão 15 
amparou-se no depoimento do aluno. A exposição dos fatos deu à comissão o firme 16 
convencimento de que a questão foi bem esclarecida. Pelo exposto, tendo ficado configurado 17 
nos autos, ‘[...] o aluno Yuri Ferreira Soares, matricula 11164509, apesar de ter assumido 18 
seu erro e reconhecido a gravidade do fato infringiu os incisos 5,6 e 8 do artigo 77 da sessão 19 
II, capítulo 3 do regimento geral da UFABC. Esta comissão se decide por aplicar-lhe a 20 
suspensão pelo prazo de 45 dias, conforme previsto no inciso segundo do artigo 79 da sessão 21 
3, capítulo 3 do referido regimento. (3 de maio de 2011)’. O aluno assinou termo de ciência 22 
em 22 de setembro, embora no documento conste 22 de abril”.  Professor Yossi observa que a 23 
Portaria nº 13, de 14 de setembro de 2011, que oficializa a decisão da comissão, menciona o 24 
Art. 77 do Regimento Geral da UFABC, porém esse disposto não trata de suspensão e sim o 25 
Art. 79. Dessa forma, questiona se a revisão do Regimento Geral ocorreu antes ou depois da 26 
infração, para verificarem qual versão norteou a análise comissão. No ensejo, opina que 27 
houve uma punição dupla, já que a suspensão por 45 dias reprova automaticamente o aluno 28 
em todas as disciplinas do quadrimestre, já que o impede de entrar em sala de aula. Destaca 29 
que essa mesma punição tem efeitos distintos no desempenho acadêmico do aluno se aplicada 30 
no início ou final do quadrimestre. Questiona ainda a razão de a punição ter sido aplicada 2 31 
anos após a transgressão. Professor Marvulle considera que o fato de Yuri ter confirmado a 32 
transgressão atenua, mas não diminui o erro. Pondera que o prazo de 2 anos para a análise não 33 
é um tempo tão longo, se comparado à justiça comum. Relata ter participado de comissões da 34 
mesma natureza em outra universidade federal e que, em casos bastante semelhantes, os 35 
alunos foram desligados da instituição. Desse modo, acredita que a suspensão por 45 dias é 36 
uma punição branda. Professor Yossi enfatiza sua discordância quanto à atitude do aluno e 37 
esclarece que em sua fala anterior questionou eventuais falhas no procedimento adotado na 38 
condução do processo. Diversos Conselheiros corroboram com professor Marvulle. Entende-39 
se que os prejuízos sofridos pelo aluno são inerentes à sanção aplicada e que a infração 40 
cometida pode ser classificada como falsidade ideológica, portanto, a suspensão por 45 dias 41 
não foi demasiadamente severa. Nesse sentido, professor André registra que seus pares no 42 
CMCC posicionaram-se pelo jubilamento do discente. Questionada quanto às providências 43 
tomadas em relação ao aluno que substituiu Yuri na avaliação, Maria Estela responde que tal 44 
informação foi solicitada a Yuri, porém o mesmo se negou a fornecê-la. O representante dos 45 
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técnicos administrativos, Rail, relata que presenciou o momento em que o professor Perón 1 
apresentou o caso à ProGrad e que, à ocasião, o mesmo afirmou desconhecer o outro aluno, 2 
somente confirmou não se tratar de Yuri. Solicitam-se maiores esclarecimentos acerca do 3 
prazo decorrido para a aplicação da penalidade, uma vez que o discente foi ouvido pela 4 
comissão em abril de 2011 e notificado somente em setembro de 2011. A servidora Maria 5 
Estela explica que nesse interregno o regulamento que nortearia a atuação da comissão 6 
encontrava-se sob análise da Procuradoria Jurídica e Auditoria Interna. Acrescenta que esse 7 
documento ainda se encontra em fase de ajustes e que a comissão baseou-se casos 8 
semelhantes ocorridos anteriormente para a aplicação da penalidade. No ensejo, o 9 
representante Gustavo Galati sugere que na finalização desse documento, as sanções 10 
existentes sejam aprimoradas, pois acredita que suspensões por 45 e 90 dias, no regime 11 
quadrimestral da UFABC, apresentam o mesmo grau punitivo. O discente Yuri solicita a 12 
palavra e registra sua concordância com a fala de diversos Conselheiros, no entanto, entende 13 
que ao confirmar a transgressão cometida, criou a maior prova contra ele mesmo e que não é 14 
possível punir um indivíduo com base em uma legislação inexistente à ocasião da 15 
transgressão, como é o caso do referido Regimento Geral, que acredita ter sido aprovado em 16 
meados de 2010. Informa que aceitará a decisão deste Conselho, portanto, não recorrerá a 17 
outras instâncias externas à UFABC. Por fim, afirma reconhecer que cometeu um erro e 18 
agradece a oportunidade de seu recurso ser apreciado pelo ConsEPE. Professor Yossi 19 
considera que há uma incoerência na sanção aplicada, no sentido que proíbe o discente de 20 
entrar na sala de aula, ao mesmo tempo em que sua matrícula na disciplina o obriga a 21 
frequentar a sala de aula. Solicita uma avaliação jurídica para verificar a possibilidade de 22 
corrigir possíveis falhas e, eventualmente, melhorar os procedimentos em casos semelhantes. 23 
Surgem entendimentos distintos a esse respeito e professora Denise Consonni esclarece que a 24 
suspensão não se restringe somente à parte acadêmica, uma vez que o aluno é privado de 25 
outros direitos, como o acesso ao Restaurante Universitário, empréstimo de livros na 26 
Biblioteca e recebimento de bolsas. Por essa razão, acredita que, independente do regime 27 
quadrimestral, a suspensão de 90 e 45 dias apresentam grau punitivo distinto. No tocante ao 28 
Regimento Geral, professor Marvulle esclarece que os artigos que dispõem sobre o regime 29 
disciplinar permaneceram os mesmos na versão atual desse documento, aprovado em 2011, 30 
em substituição ao que vigorava desde 2007. Houve somente o acréscimo de um artigo que 31 
prevê recurso a este Conselho. O discente Yuri solicita novamente a palavra e esclarece que 32 
argumentou nesse sentido porque nunca teve acesso à versão do Regimento Geral de 2007. 33 
No ensejo, informa que a penalidade aplicada não se restringiu apenas à suspensão de suas 34 
atividades acadêmicas, uma vez que a ProGrad publicou o fato no Boletim de Serviço e um 35 
dos representantes discentes de graduação no ConsEPE expôs o ocorrido em redes sociais, 36 
mencionando sua atuação enquanto presidente da infanteria da UFABC. Dessa forma, além de 37 
prestar esclarecimentos às instâncias devidas, foi necessário manifestar-se frente aos 115 38 
discentes que representa nessa entidade estudantil, punição essa que não está prevista no 39 
Regimento Geral. Professor Arnaldo ressalta que, do ponto de vista legal, a UFABC tem a 40 
obrigação de tornar públicas suas ações, por isso a divulgação no Boletim de Serviço. 41 
Professor Waldman opina que ambas as versões do Regimento Geral são bem claras ao que 42 
diz respeito às sanções: advertência, suspensão e desligamento. Caso algum membro da 43 
comunidade aplique outro tipo de punição, estará também cometendo uma infração 44 
disciplinar. Contudo, o fato relatado pelo discente deve ser tratado separadamente ao seu 45 
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recurso. Não havendo mais inscritos, acorda-se que o assunto voltará na Ordem do Dia da 1 
próxima sessão, juntamente com um parecer da Procuradoria Jurídica. Como nenhum dos 2 
participantes desejasse fazer uso da palavra, o reitor em exercício agradeceu a presença de 3 
todos e encerrou a sessão às 16h48. Do que para constar, nós, Marcela dos Santos, chefe da 4 
Divisão de Conselhos; Larissa Andrade e Aline Regina Bella, assistentes em administração e 5 
Fabiane de Oliveira Alves, técnica em assuntos educacionais da Secretaria Geral, em conjunto 6 
com a Secretária Geral, lavramos e assinamos a presente Ata aprovada pelo reitor em 7 
exercício, professor doutor Gustavo Martini Dalpian e pelos demais presentes à sessão. 8 
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