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Aos 25 dias do mês de outubro do ano de 2011, no horário das 14h, na sala de reuniões S312-1 
1 do Bloco A, Torre I da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 2 
5001, Bangu, Santo André, realizou-se a II sessão extraordinária 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 
Gustavo Dalpian, vice-reitor; Anastasia Guidi, vice-coordenadora do Bacharelado em 6 
Ciências e Humanidades (BC&H); Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior, diretor do Centro de 7 
Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Carlos Alberto Kamienski, pró-reitor de pós-8 
graduação; Daniel Miranda Machado, representante dos coordenadores dos cursos de 9 
graduação; Daniele Ribeiro de Araujo, representante suplente docente do CCNH; Derval dos 10 
Santos Rosa, pró-reitor de graduação; Edson Rioji Okamoto Iwaki, representante suplente 11 
docente do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Emery Cleiton C. C. 12 
Lins, representante docente do CECS; Fabiano Fragoso Costa, representante docente suplente 13 
do CECS; Felipe Augusto Pereira Vasconcelos Santos e Oliveira, representante discente da 14 
graduação (até 15h12); Gilberto Martins, diretor do CECS; Guilherme Afonso Siquele, 15 
representante suplente discente da graduação (a partir das 15h12); Gustavo Adolfo Galati de 16 
Oliveira, representante dos técnicos administrativos; Fabiano Fragoso Costa, representante 17 
suplente docente do CECS; Jean-Jacques Bonvent, representante docente do CCNH; Jeferson 18 
Cassiano, representante suplente docente do CMCC; José Fernando Queiruga Rey, 19 
coordenador do Bacharelado em Ciências e Tecnologia (BC&T); Juliana Alves Pereira Sato, 20 
representante discente de pós-graduação; Juliano Marques Nunes, representante discente de 21 
graduação; Klaus Werner Capelle, pró-reitor de pesquisa; Maria Isabel Mesquita Vendramini 22 
Delcolli, representante dos técnicos administrativos; Rail Ribeiro Filho, representante dos 23 
técnicos administrativos; Valdecir Marvulle, diretor do CMCC; Valter Alnis Bezerra, 24 
representante suplente docente do CCNH; Yossi Zana, representante docente do CMCC. 25 
Ausências justificadas: Adelaide Faljoni Alário, representante dos coordenadores dos cursos 26 
de pós-graduação; Carlos Alberto da Silva, representante docente do CCNH; Plínio Zornoff 27 
Táboas, pró-reitor de extensão. Ausentes: Antônio Carlos Campi Júnior, representante 28 
discente de graduação; Carlos Eduardo Capovilla, representante docente do CECS; João 29 
Gabriel Spir Costa, representante discente de graduação; Nathália Villa dos Santos, 30 
representante discente de pós-graduação. Não-votantes: Lucas Furtado, administrador; 31 
Marcela dos Santos, chefe da Divisão de Conselhos; Ricardo Senese, presidente do Diretório 32 
Central dos Estudantes (DCE); Rosana Denaldi, pró-reitora de planejamento e 33 
desenvolvimento institucional; Soraya Aparecida Cordeiro, secretária geral. Apoio 34 
administrativo: Fabiane de Oliveira Alves, técnica em assuntos educacionais e Aline Regina 35 
Bella, assistente em administração da Secretaria Geral. Havendo quórum legal, o magnífico 36 
reitor, após cumprimentar os presentes, abre a sessão, às 14h20 com os Informes da 37 
Reitoria: 1) a pedido da Secretaria Geral, professor Waldman solicita que os Conselheiros 38 
que exercerão o direito de voto permaneçam nos locais a eles destinados no intuito de facilitar 39 
a contagem de votos; 2) comunica que foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) do dia 40 
18 de outubro, a Portaria Interministerial dos Ministérios da Educação e do Planejamento nº 41 
440 que estabelece os quantitativos do banco de professores equivalentes das universidades 42 
federais, a qual destina à UFABC o quantitativo de 1.147,65 professores equivalentes. Explica 43 
que, em razão da UFABC contar apenas com professores em regime de Dedicação Exclusiva 44 
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(DE), o cálculo para obtenção do número do total de docentes é alcançado dividindo-se o 1 
referido quantitativo pelo índice 1,7, resultando em 675 professores em regime de DE. 2 
Considerando que atualmente a UFABC já conta com 427, está autorizada a prover mais 248 3 
cargos docentes. Desse número de vagas, acrescenta que 46 já se encontram em fase de 4 
concurso; 3) informa que no último dia 19, o ConsUni aprovou a criação dos cursos de 5 
formação específica do BC&H: Bacharelado em Relações Internacionais e Bacharelado em 6 
Planejamento Territorial.  Ressalta que as Resoluções que criam os referidos cursos, cuja 7 
redação final será dada pela Comissão de Legislação e Normas (CLN) do ConsUni, deverão 8 
ser publicadas nos próximos dias. Ordem do Dia: “Edital de Ingresso 2012”. Antes de 9 
solicitar exposição do parecer da relatoria, professor Waldman passa a palavra à pró-reitora de 10 
planejamento e desenvolvimento institucional, professora Rosana Denaldi, que realiza 11 
exposição acerca da proposta de abertura de vagas para os cursos de Bacharelado em 12 
Relações Internacionais e Bacharelado em Planejamento Territorial, em 2012, na UFABC. 13 
Professora Rosana agradece a oportunidade de realizar tal exposição e explica que o material 14 
que será apresentado foi produzido pelo professor Arilson Favaretto, coordenador do BC&H. 15 
Principia pontuando que a proposta baseia-se em um planejamento inicial da área de 16 
humanidades iniciado desde o momento da criação do BC&H. Assim, acrescenta que o curso 17 
de Planejamento Territorial vinha sendo pensado e discutido desde o momento da aprovação 18 
do referido bacharelado. Enquanto que o curso de Relações Internacionais começou a ser 19 
discutido na sequência. Ressalta que o ConsUni aprovou, como primeira etapa, a entrada de 20 
mil novos alunos até 2014 no câmpus de São Bernardo do Campo (SBC). Desse modo, essa 21 
expansão, via BC&H ou BC&T, já havia sido planejada. Destaca que há, por parte dos alunos 22 
do BC&H, uma grande reivindicação para ampliação na oferta de opções pós-BC&H, tendo 23 
em vista que atualmente há apenas quatro alternativas, diferentemente do BC&T que já 24 
oferece inúmeras possibilidades. Trata-se, portanto, de uma demanda regional e dos alunos. 25 
Acrescenta que o novo câmpus de SBC oferece infraestrutura para tal expansão. Quanto à 26 
escolha desses dois cursos, justifica que na Universidade de São Paulo (USP), o curso de 27 
Relações Internacionais é a terceira opção mais procurada e o curso de Planejamento 28 
Territorial será o primeiro existente na América Latina a tratar especificamente de território, 29 
uma área entre Economia e Arquitetura. Ressalta que não haverá demanda por espaço físico, 30 
em maio de 2012, pois o BC&H, a partir do próximo ano, terá suas disciplinas ofertadas no 31 
Bloco Alfa, onde as salas comportam de 80 a 90 alunos, sendo o dobro do que atualmente 32 
comportam as salas do prédio do Colégio Salete. Acrescenta que o impacto até 2015 dialoga 33 
perfeitamente com o cronograma de obras. Com relação ao impacto na carga didática, revela 34 
que será quase zero em 2012, com exceção de 15 horas da matemática, na disciplina de Bases 35 
Matemáticas, em virtude da necessidade da utilização de laboratório que não comportam 36 
turmas grandes. No entanto, revela que o Reitor, por meio do Ofício nº 129, condicionou a 37 
criação de tais cursos a uma ampliação do número de docentes, assim, foi solicitado ao 38 
Ministério da Educação (MEC) um aumento no número de vagas, o qual autorizou o 39 
acréscimo de 40 docentes aos quadros da UFABC. Esclarece que o motivo que faz com que o 40 
impacto em 2012 seja zero é o fato de que, em 2012, os mesmos professores que atualmente 41 
ministram aula em salas de 40 alunos poderão oferecer as mesmas disciplinas para 80 alunos, 42 
tendo em vista que as salas no novo prédio comportam tal quantidade. Declara que ambos os 43 
cursos já possuem objetivo, área de atuação, planejamento de disciplinas, entre outros 44 
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detalhamentos que serão objeto de análise e aprimoramentos nesse Conselho. Por fim, 1 
justifica a entrada desses cursos já no Edital de 2012 para que haja a chance daqueles que já 2 
estão cursando o BC&H de optarem por disciplinas desses cursos e também porque oferece a 3 
oportunidade dessa escolha aos novos ingressantes. Professor Waldman agradece as 4 
explicações e passa a palavra à relatora. A representante dos técnicos administrativos, Maria 5 
Isabel Mesquita Vendramini Delcolli, desculpa-se por ter encaminhado seu parecer em tão 6 
curto prazo para análise, no entanto, justifica que o fez em razão das grandes alterações 7 
sofridas no documento na última semana. Lê seu parecer, destacando como contexto e 8 
histórico da proposta que “O Edital de Ingresso 2012 entrou em discussão simultaneamente 9 
na Comissão de Graduação (CG) e no ConsEPE. Figurou no Expediente da CG durante o 10 
mês de setembro de 2011 e na Ordem do Dia em 13 de outubro de 2011, quando foi retirado 11 
de pauta e novamente incluído em 20 de outubro de 2011. No ConsEPE, esteve no Expediente 12 
da sua IX Sessão Ordinária, realizada em 4 de outubro de 2011. Tendo em vista que também 13 
esteve em pauta na VIII Sessão Extraordinária do Conselho Universitário (ConsUni) 14 
realizada em 19 de outubro de 2011 a criação de cursos de formação específica afins ao 15 
BC&T e ao BC&H, propomos, por meio da presente relatoria, reflexões sobre o impacto 16 
gerado pelo oferecimento de novos cursos e novas vagas previstos naquele edital. Para 17 
nortear esse debate, levaremos em consideração os seguintes aspectos: encaminhamentos 18 
sobre a identidade multicâmpus da UFABC e estrutura dos cursos ofertados pela Instituição. 19 
Destacamos pontos apresentados no relatório do GT Multicâmpus que devem ser parâmetros 20 
para embasar a discussão sugerida. Naquele documento, há dois modelos propostos de 21 
estrutura multicâmpus: o denominado modelo B, que aponta a oferta dos BIs em todos os 22 
câmpus, bem como a concentração dos cursos específicos por afinidade, e o modelo C, que 23 
prevê a oferta de cada BI em um único câmpus, sendo os cursos específicos também 24 
concentrados por afinidade. Ao vislumbrarmos os modelos B e C propostos e o atual cenário 25 
de nossa universidade, que conta com a existência de um mesmo BI em dois câmpus, 26 
deparamo-nos com a dificuldade de oferta das mesmas possibilidades de percursos 27 
formativos em Santo André e em São Bernardo do Campo. Desse modo, embora saibamos 28 
que as disciplinas de opção limitada são fundamentais para a conclusão dos BIs e para a 29 
composição das formações específicas (os créditos dos BIs compõem pelo menos 63,33% do 30 
total de créditos de algumas graduações), ainda não é possível permitir que os alunos 31 
cumpram os requisitos para a integralização dos cursos e, ao mesmo tempo, façam escolhas 32 
em função de suas habilidades e/ou afinidades, conforme está previsto no Projeto 33 
Pedagógico Institucional. Consideramos que os princípios de nossa proposta pedagógica devem 34 
ser revisitados antes de decidirmos quais cursos, quantas vagas ofereceremos e em quais câmpus 35 
ocorrerá tal oferta. Dessa forma, as resoluções que aprovam a criação dos cursos Planejamento 36 
Territorial e Relações Internacionais ainda não foram amplamente divulgadas para que o 37 
ingresso de alunos candidatos a essas vagas deva necessariamente ocorrer em 2012. É 38 
importante ainda ressaltar que, embora já figurem essas habilitações na proposta de Edital de 39 
ingresso do próximo ano, tais cursos tampouco apresentaram o seu Projeto Pedagógico para 40 
apreciação deste Conselho”. Assim sendo prossegue avaliando que “feitas as ressalvas ao 41 
processo de discussão sobre o Edital de Ingresso 2012 diretamente relacionado à criação de 42 
novas vagas e novos cursos deliberados pelo ConsUni em 19 de outubro de 2011, entendemos 43 
que o texto deve ser submetido às seguintes alterações: 1) no item 3.4 onde se lê: “ ...segue a 44 
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tabela abaixo:”, leia-se: “...segue o quadro abaixo:”; 2)  nos subitens I, II e III do item 3.4 onde 1 
se lê: “... candidatos que se declararam negros...”, leia-se: “...candidatos que se declararem 2 
afrodescendentes...”; 3) no item 5.2.3 onde se lê: “... parecer de equivalência de estudos da 3 
Secretaria de Educação.”, leia-se “... parecer de equivalência de estudos obtido em Secretaria de 4 
Educação estadual ou distrital.”; 4) no subitem „d‟ do item 5.7 onde se lê: “... documentos 5 
apresentados;”, leia-se “... documentos apresentados.”; 5) no item 2.5, sugerimos a retirada dos 6 
subitens I.4 e I.5 e a redistribuição equitativa das vagas dos cursos Planejamento Territorial e 7 
Relações Internacionais para os demais já relacionados no item supracitado”. Por fim, declara 8 
que “indicamos a aprovação do documento desde que acatadas as modificações propostas pela 9 
relatoria. Ressaltamos, entretanto, a importância de uma ampla discussão com a comunidade 10 
acadêmica antes da tomada de decisões que interfiram na proposta de Universidade a ser 11 
consolidada. Tal prática é recomendável, uma vez que a Instituição poderá enfrentar 12 
continuamente momentos de expansão”. Em discussão, professor Yossi declara acreditar que 13 
nenhum dos presentes seja contrário ao BC&H, no entanto, contesta os números apresentados 14 
quanto ao impacto, além do prazo limitado para análise, avaliação e discussões das propostas. 15 
Quanto ao número de vagas, questiona se há a possibilidade de reduzir a oferta para 1260, ao que 16 
professor Waldman explica que os cursos da UFABC estão cadastrados no MEC com um 17 
determinado número de vagas e solicita ao professor Derval esclarecimentos acerca de tal 18 
diminuição. Antes de responder, professor Derval lê a mensagem redigida pelo professor Arilson, 19 
mediante autorização do autor: “Caros colegas, apesar de não gostar das mensagens coletivas 20 
(embora reconheça o direito de que elas sejam enviadas, naturalmente), vou me posicionar por 21 
ser o coordenador do BC&H e, portanto, estar diretamente envolvido nesta polêmica. Concordo 22 
com a frase ‘novas vagas somente com responsabilidade e qualidade’. E é justamente por termos 23 
condições que refletem responsabilidade e qualidade que propusemos a criação de novas 200 24 
vagas no BC&H. Sobre responsabilidade: propusemos a abertura de novas vagas em 2012 25 
porque obtivemos oficialmente a garantia do MEC de 40 vagas para contratações de professores, 26 
adicionais às já pactuadas, o que é exatamente o número necessário para viabilizar 200 novos 27 
alunos sem gerar impactos adicionais aos atuais docentes. Ainda sobre responsabilidade: já 28 
temos espaço físico para comportar estes novos alunos no bloco Alfa (já entregue), o que é o 29 
suficiente, sem falar nos novos prédios em estágio avançado de construção. E sobre qualidade: 30 
não dá para ter qualidade  com quatro cursos na área de humanidades e uma entrada de 200 31 
alunos. Ampliar minimamente a escala do BC&H é uma condição para a qualidade. Por isso 32 
precisamos dos novos cursos e de mais alunos e professores. Negar isso é negar a consolidação 33 
de uma área do conhecimento na universidade. Me desculpem ser tão breve e direto. Estou num 34 
intervalo de um congresso e não poderia deixar de me manifestar. Quero apenas reiterar que as 35 
preocupações dos colegas são justas e legítimas. Mas peço que vejam o problema de maneira 36 
integral. E que, nesse caso em particular, tomamos todas as precauções com impactos em carga 37 
didática e estrutura física. Um não à ampliação destas vagas não se justificaria, portanto, por 38 
razões objetivas. Analisar as condições objetivas é o que se espera de cientistas como nós, e estas 39 
estão equacionadas na proposta de ampliação de vagas do BC&H. Arilson Favaretto”. Quanto ao 40 
questionamento, feito pelo professor Yossi, professor Derval responde que há sempre um 41 
compromisso estabelecido, firmado pelo Edital, quando ocorre o cadastro no e-MEC. Há a 42 
possibilidade de alteração do número definido, no entanto, é preciso que as condições que levam a 43 
tal diminuição sejam discutidas e justificadas ao MEC. Pontua que quando não há oferta de vagas 44 
para um determinado curso, entende-se que o curso está em extinção. Professor Arnaldo, 45 
considerando que se discute, além da abertura de novas vagas, também a transferência de algumas 46 
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Engenharias para São Bernardo do Campo, questiona se os coordenadores de cada bacharelado 1 
interdisciplinar (BI) estão se comunicando para que não haja conflito na utilização do mesmo 2 
espaço. Professor José Fernando, coordenador do BC&T, explica que a carga didática desse BI, 3 
para 2012, será de 4,79 créditos ao ano, considerando o número de vagas tal como está, 4 
correspondendo a 1/3 da carga didática total. Assim, o impacto é causado pelos cursos de 5 
formação específica. Com relação às salas de aula em São Bernardo do Campo, afirma que, de 6 
acordo com o planejamento realizado, é possível que ocorram BC&T e BC&H simultaneamente 7 
naquele câmpus. O representante dos técnicos administrativos, Galati, após receber 8 
esclarecimentos acerca da publicação das Resoluções ConsUni que criaram os cursos de Relações 9 
Internacionais e Planejamento Territorial, passa a palavra ao seu suplente. O Conselheiro suplente 10 
Ariel lê uma Moção de indignação destinada à Reitoria e ao ConsUni: “O Conselho de Ensino, 11 
Pesquisa e Extensão da UFABC, em sua II sessão extraordinária de 25 de outubro de 2011, 12 
expressa a indignação de parte dos servidores técnico-administrativos à Reitoria e ao Conselho 13 
Universitário da UFABC pela promoção de práticas arbitrárias, irresponsáveis e 14 
antidemocráticas como a recente aprovação dos cursos de ‘Relações Internacionais’ e 15 
‘Planejamento Territorial’. O ConsEPE possui as seguintes competências definidas pelo Estatuto 16 
da UFABC: ‘Art. 21 (...) I. definir as políticas educacional, científica, tecnológica e cultural da 17 
UFABC; (...) IV. aprovar os planos de novos cursos de graduação, pós-graduação, 18 
especialização, aperfeiçoamento e atualização, além de outras modalidades que se fizerem 19 
necessárias; (...) IX. decidir sobre propostas, indicações ou representações de interesse da 20 
UFABC em assuntos de sua esfera de ação;’ Sendo de notório saber que é de competência deste 21 
conselho deliberar sobre as políticas educacionais da UFABC, consideramos incoerente por 22 
parte da Reitoria a convocação de uma reunião extraordinária do Conselho Universitário para 23 
deliberar sobre a criação de tais cursos, os quais sequer tiveram seus projetos pedagógicos 24 
apresentados a este Conselho. Somando-se a estes fatos, a Reitoria convocou ainda a presente 25 
reunião extraordinária para deliberar, dentre outros assuntos, sobre o Edital de Ingresso 2012. 26 
Para surpresa dos Conselheiros, dois dias úteis antes da mesma, o anexo foi alterado para 27 
inclusão dos referidos dois nomes de cursos (designamos assim para diferenciá-los dos cursos 28 
reais, que possuem ao menos um projeto) aprovados pelo ConsUni. É também de notório saber 29 
que os atos deliberados pelos Conselhos Superiores passam a ter validade somente após sua 30 
publicação no Boletim de Serviços. Fomos informados agora dessa aprovação. Ora, como 31 
podemos cogitar a oferta destes ‘nomes de cursos’ que sequer foram publicados à comunidade? 32 
Lembramos que a criação de tais cursos não foi prevista pelo Plano de Desenvolvimento 33 
Institucional da UFABC e não consta em qualquer planejamento estratégico público da 34 
universidade. Não foram apresentados estudos sobre a necessidade social de tais cursos, os 35 
critérios para escolha destes e não de outros cursos ou mesmo de seus impactos pedagógicos de 36 
longo prazo. Finalmente, nota-se um tratamento diferenciado a assuntos da mesma natureza, 37 
como, por exemplo, a aprovação do Bacharelado em Neurociência, cuja discussão deu-se 38 
paralelamente ao edital de ingresso do ano passado. Diante do exposto nós, parte dos 39 
representantes técnico-administrativos da UFABC, lamentamos as referidas práticas da Reitoria 40 
e do Conselho Universitário (ConsUni)”. Professor Waldman, retomando a palavra, informa que 41 
há, portanto, uma proposta de Moção que deverá ser endossada por algum Conselheiro em 42 
exercício efetivo, ao que três Conselheiros corroboram, porém, professor Waldman comunica que 43 
a proposta será votada somente ao final dessa sessão.  Prossegue manifestando sua indignação, 44 
como presidente do ConsUni, diante da classificação dada à atitude de aprovação dos 45 
mencionados cursos por aquele Conselho como tendo sido arbitrária, irresponsável e anti-46 
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democrática, tendo em vista que as propostas aprovadas seguiram todos os trâmites regimentais 1 
previstos. Após esse registro, retoma as discussões acerca da proposta de Edital 2012. Professor 2 
Daniel Miranda, quanto à transferência  de algumas Engenharias para SBC, revela que, seu pares 3 
consideram tal ação arriscada em razão de pontos que devem ser amplamente discutidos, tais 4 
como a mobilidade de docentes e discentes. No tocante ao BC&H, pondera que os argumentos 5 
apresentados pela professora Rosana são suficientemente fortes para a ampliação de vagas, tendo 6 
em vista a proximidade de entrada da UFABC na matriz Andifes; no entanto, chama atenção para 7 
o fato de não haver detalhes sobre os novos cursos que deem sustentação informacional a esse 8 
Conselho para que sua oferta seja aprovada em 2012. É favorável à ampliação do BC&H, mas 9 
ressalta a necessidade de haver maiores discussões acerca dos cursos. Sugere como 10 
encaminhamento, que se criem as vagas, mas que a discussão acerca dos cursos seja postergada 11 
até que estejam elaborados, por exemplo, os Projetos Pedagógicos.  O representante discente 12 
Juliano relata que, desde a assunção de sua representação na Comissão de Graduação (CG), nunca 13 
foi procurado por alunos do BC&H que se queixassem de quaisquer situação, em contrapartida, 14 
diversos alunos do BC&T de SBC o procuram para relatar casos de problemas como falta de 15 
oferta de disciplinas e afins, sendo que as justificativas para tal são, dentre outras, a falta de 16 
professores ou espaço; portanto, considera preocupante a abertura de novas vagas, visto que nem 17 
os alunos que já ingressaram na UFABC estão sendo devidamente atendidos. Completa 18 
ressaltando a necessidade de que sejam discutidas questões como a estrutura necessária para dar 19 
suporte tanto aos ingressantes quanto aos veteranos, tais como biblioteca, restaurante 20 
universitário, transporte e bolsas. Concorda que o aumento das vagas pós-BC&H faz-se 21 
necessário; entretanto, são necessárias as referidas reflexões.  Professor Gilberto recorda que a 22 
UFABC iniciou suas atividades sem que a estrutura necessária estivesse pronta. Ainda assim, em 23 
2007, houve aumento na oferta de vagas, mesmo não tendo sido concluídas as obras, nem as 24 
contratações de docentes. Acrescenta que, nesse momento, a UFABC, após 5 anos desde sua 25 
implantação, possui a experiência necessária para lidar com tais condições. Pontua que ainda que 26 
algumas informações ainda não estejam disponíveis aos Conselheiros, recorda que o professor 27 
Giorgio Romano Schutte convidou todos os docentes para discussão da matriz curricular. Além 28 
disso, lembra que os projetos pedagógicos dos outros cursos do BC&H foram aprovados cerca de 29 
um ano após sua criação, visto que demandam longas discussões. Professor Waldman recorda que 30 
em 2009, foi tomada a decisão de abrir, em SBC, 200 vagas no BC&T e 200 no BC&H, sendo 31 
que para esse último, foram criados cursos de formação específica neste local, enquanto que para 32 
o primeiro não. Reflexo disso são as reivindicações relatadas pelo representante Juliano. Assim, 33 
revela que grande parte da motivação em promover a mudança de algumas Engenharias para o 34 
câmpus de SBC reside na tentativa de suprir as carências identificadas. Além disso, tal mudança 35 
traria benefícios não apenas aos veteranos, mas também aos ingressantes em 2012. Concorda que 36 
se devem tecer críticas às propostas; no entanto, ressalta a necessidade de que sejam também 37 
analisados os efeitos maléficos que a não-aprovação acarretaria. Professor Valter, a fim de 38 
estabelecer uma cronologia, esclarece que as discussões acerca dos cursos de Relações 39 
Internacionais e Planejamento Territorial iniciaram-se em uma plenária do BC&H, sendo, então, 40 
posterior à implantação desse bacharelado. Declara-se um entusiasta da criação de novos cursos, 41 
indo ao encontro da vocação da UFABC em ser uma instituição diversificada, ampla e profunda, 42 
em que todas as áreas do conhecimento estejam representadas. Entretanto, tem-se feito um 43 
caminho que principia com a criação do curso e sua abertura de vagas para depois haver o 44 
planejamento com contratação de docentes e desenvolvimento de projetos pedagógicos. Nesse 45 
sentido, a atitude de ousar, tal como pontuou professor Gilberto, considera não ser uma atitude 46 
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boa, visto que as consequências da falta de estrutura adequada refletem-se ainda hoje. Concorda 1 
que deve haver expansão, não nos moldes de instituições já estabelecidas, mas com mais cautela e 2 
planejamento. Considera que, diante dos resultados do GT Multicâmpus e com a Comissão de 3 
Implantação do PDI atuando, há mais ferramentas para que haja o mencionado e desejado 4 
planejamento. O representante discente Felipe Augusto passa a palavra a Johnny Bispo, discente 5 
do BC&H, que esclarece que, diferentemente do exposto, há problemas e demandas oriundas do 6 
BI a que pertence, especialmente no tocante à falta de opções e disciplinas ofertadas aos discentes 7 
que optam pelo BC&H. Professor Klaus, considera que há fortes argumentos favoráveis e 8 
contrários à proposta, cabendo, nessa situação, analisar-se a missão da universidade e não 9 
questões técnicas. Nesse sentido, a razão de existir de uma instituição de ensino são os alunos, os 10 
quais são favoráveis, nesse momento, à criação dos cursos. Quanto à questão técnica relativa à 11 
biblioteca, informa que haverá estrutura física. Além disso, assim como quando se criaram outros 12 
cursos, buscar-se-á a aquisição do material que compõe a bibliografia obrigatória, bem como a 13 
complementar, para os novos cursos. Professor Dalpian observa que, embora a discussão esteja 14 
evoluindo, não se a está fazendo em torno do parecer da relatora ou do edital em si. Declara 15 
discordância ao item 5 do parecer que recomenda a retirada dos dois novos cursos do edital. 16 
Percebe que dentre as discussões paralelas há dois pontos, sendo um relativo à carga didática e 17 
outro à Moção de indignação. Quanto ao primeiro, recorda que professora Rosana apresentou 18 
dados que equalizam a carga didática, além da notícia de liberação de vagas para contratação de 19 
novos docentes. No tocante ao teor da proposta de Moção apresentada, entende que esta traduz o 20 
descontentamento quanto aos modos como as ações foram praticadas. Todavia, recorda que 21 
presidiu a sessão do ConsUni que aprovou os dois cursos em discussão, considerando que a 22 
proposta de Moção apresentada não elenca os técnicos administrativos a que faz referência e não 23 
informa o que foi decidido, por unanimidade, no ConsUni. Dessa forma, registra profunda 24 
indignação ao teor da Moção. A representante dos técnicos administrativos, Maria Isabel, 25 
considera que a comunidade deve ser ouvida para que haja um planejamento mais eficiente no 26 
tocante à distribuição de vagas. Aos comentários acerca das razões para a pressa na aprovação do 27 
Edital, o representante dos técnicos administrativos, Rail, esclarece que o prazo para inserção do 28 
termo de adesão no SiSU e assinatura digital é até 10 de novembro e o processo de preenchimento 29 
no e-MEC terá início em 26 de outubro, sendo, portanto, imprescindível que se vote a proposta 30 
nesta sessão. Acrescenta que a minuta de Edital sofreu diversas alterações e que somente a partir 31 
de setembro, quando o SiSU convocou todas as IFES para reunião em Brasília, para tratar do 32 
assunto, que puderam discutir oficialmente o documento em todas as instâncias. Propõe, como 33 
encaminhamento, que nos itens 4.2 e 4.3 substitua-se “o ingresso na UFABC” por “o ingresso nos 34 
Bacharelados Interdisciplinares da UFABC”. Professor Marvulle sugere, a exemplo do curso de 35 
Neurociência que já vem oferecendo disciplinas ao longo de 2011, embora esteja sendo oferecido 36 
pela primeira vez no processo seletivo de 2012, que os dois novos cursos ofereçam disciplinas ao 37 
longo 2012 como opção livre do BC&H, no entanto, apenas seja incluído no processo seletivo de 38 
2013, favorecendo as discussões acerca de detalhes que vem sendo solicitados. Passa a palavra à 39 
professora Rosana que esclarece que, quanto ao início das discussões acerca do curso de 40 
Planejamento Territorial, não se referiu a uma instância específica; no entanto, desde 2009, vem 41 
participado de conversações a esse respeito. Explica que os dados apresentados são frutos de um 42 
estudo realizado pelo professor Arilson que não pôde estar presente e seria a pessoa mais indicada 43 
para esclarecer alguns pontos, tendo em vista que ele elaborou os levantamentos e dialogou com 44 
as áreas relacionadas. Quanto ao impacto zero a que se referiu, enfatiza que corresponde 45 
especificamente ao ano de 2012, como destacou no momento que apresentou a informação, 46 
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levando-se em consideração a mudança de turmas para o prédio de SBC com salas que 1 
comportam o dobro de alunos em relação às salas de hoje, disponibilizadas no Colégio Salete. 2 
Acrescenta que para os anos subsequentes haverá impacto gradual, de acordo como demonstrado 3 
no detalhamento. No tocante ao perfil dos alunos, informa que há um levantamento que 4 
demonstra, dentre outros, qual o curso de interesse pretendido pelos discentes; mas também há 5 
outras fontes de dados que revelam, por exemplo, a forte procura pelo curso de Relações 6 
Internacionais. Quanto à sugestão dada pelo professor Marvulle, destaca que a principal diferença 7 
entre as situações é que à época das discussões acerca do curso de Neurociências, o BC&T já 8 
oferecia diversas opções de curso de formação específica; por outro lado, o BC&H não oferece 9 
gama semelhante de alternativas que permitam o prolongamento das discussões quanto aos novos 10 
cursos. Recorda que o ConsUni já criou os cursos, resta apenas o aprimoramento do Projeto 11 
Pedagógico que se encontra em fase de conclusão para apresentação e deliberação nesse 12 
Conselho. Trata-se, portanto, de uma proposta concreta que possui ementa, disciplinas e 13 
bibliografia. Professor Kamienski percebe duas questões subjacentes às discussões; a primeira 14 
delas diz respeito à possibilidade de aumento da carga didática e a segunda, refere-se à falta de 15 
tempo para maiores discussões. Opina que nesse momento é preciso que se defina se o processo 16 
seletivo de ingresso para 2012 ofertará ou não os dois novos cursos que foram criados. Professor 17 
Yossi considera que a questão técnica é extremamente importante, entendendo que tanto o Edital 18 
quanto o Projeto Pedagógico dos cursos poderiam ter sido encaminhados aos Conselheiros e 19 
discutidos nesta instância com maior antecedência. Destaca que a proposta de Moção apresentada 20 
por Ariel reflete o descontentamento de parte da categoria que ele representa. Dada a ausência de 21 
maiores informações acerca dos possíveis impactos mediante o aumento do número de 22 
ingressantes, propõe que sejam aprovadas 1660 vagas no novo Edital. Professor Marvulle recorda 23 
que na CG, embora não tivesse apoio, propôs que constasse no Edital que esses cursos estariam 24 
em fase de reconhecimento, como forma de sinalizar que os referidos seriam abertos, mas sem o 25 
compromisso para o momento atual. Professor Jean-Jacques questiona os critérios utilizados para 26 
a definição e distribuição das vagas para os cursos novos, bem como a necessidade de divulgação 27 
dos mesmos. Sugere que os GTs criados encaminhem relatórios aos Conselheiros para que se 28 
possam tomar decisões com base nos dados por eles levantados. Professor Derval esclarece que a 29 
Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) tem trabalhado na elaboração de uma Resolução que 30 
normatize a criação de cursos. Recorda que os cursos de graduação da UFABC trazem, com base 31 
no Projeto Pedagógico da UFABC, o diferencial da flexibilidade de escolha de disciplinas pelos 32 
alunos e posiciona-se favorável à oferta das vagas para esses dois novos cursos. Destaca, ainda, 33 
que a oferta de algumas Engenharias em SBC amplia as oportunidades de opção limitada do 34 
BC&T naquela cidade.  Quanto ao critério para definição e distribuição de vagas, ressalta que há 35 
grande procura por esses dois cursos. Professor José Fernando pondera que as demandas e 36 
necessidades dos alunos de SBC têm sido feitas diretamente a ele, em razão de maior facilidade 37 
em contatar o coordenador do BC&T do que seus representantes junto aos Conselhos.  Desse 38 
modo, registra que há demandas daqueles discentes por maior oferta de disciplinas do BC&T, que 39 
seria atendida com a ida de algumas Engenharias para SBC. Professor Arnaldo comenta que 40 
participou da sessão do ConsUni que aprovou esses dois cursos e informa que as discussões 41 
transcorreram de maneira rápida e tranquila, fato que, em sua opinião, sinaliza que a comunidade 42 
é favorável ao oferecimento dos dois cursos. No entanto, diante das discussões no ConsEPE, 43 
percebe que há dúvidas que necessitam ser esclarecidas. Identifica duas importantes discussões 44 
em paralelo, a saber: a oferta de vagas para os dois novos cursos do BC&H e a transferência de 45 
três Engenharias para SBC. Quanto a esta última, comenta que foi alvo de maiores discussões no 46 
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ConsUni. Isso posto, sugere que as discussões ocorram de maneira separada visando à otimização 1 
de possíveis encaminhamentos de propostas. Declara não se sentir confortável em aprovar a oferta 2 
de vagas de cursos, sem o conhecimento de seus respectivos projetos pedagógicos. Propõe que 3 
sejam suprimidos os subitens 4 e 5 do item 2.5, que correspondem aos dois novos cursos, bem 4 
como a retirada das respectivas vagas, adiando a oferta dos mesmos para 2013 e mantendo a 5 
ampliação do número de vagas para os cursos de Políticas Públicas e Ciências Econômicas. O 6 
representante dos técnicos administrativos, Galati, considerando o reduzido número de opções 7 
pós-BC&H, posiciona-se favorável à oferta dos novos cursos já no Edital 2012, visto que não o 8 
fazer acarretaria maiores prejuízos em relação à espera e cumprimentos de todas as etapas. 9 
Declara, ainda, que não integra a referida parcela dos técnicos administrativos que se sentiram 10 
indignados, conforme pontuou a Moção apresentada, mas defende plenamente o direito de 11 
manifestação e concorda, ainda que em partes, com os argumentos apresentados, entretanto 12 
discorda da desqualificação feita ao  ConsUni que decidiu de forma democrática e dentro dos 13 
seus direitos, assim como discorda que se desqualifique os autores da mencionada Moção. 14 
Passa a palavra a seu suplente, Ariel, que chama atenção para Art. 3º do Estatuto da UFABC: 15 
“São finalidades essenciais da UFABC, o ensino, a pesquisa e a extensão, integrados na 16 
formação de cidadãos qualificados para o exercício profissional e empenhados na busca de 17 
soluções democráticas para os problemas nacionais”, também destaca o Art. 6º “Para 18 
alcançar seus objetivos, caberá à UFABC: I. estudar os problemas socioeconômicos da 19 
comunidade, com o propósito de apresentar soluções, sob a inspiração dos princípios da 20 
democracia;”. Registra os fatos, a saber: o encaminhamento apenas dos nomes dos dois 21 
cursos a serem aprovados no ConsUni; tais cursos não tiveram seu mérito acadêmico julgado 22 
e as propostas foram encaminhadas apenas dois dias úteis antes da reunião, não havendo 23 
tempo hábil para discussão do tema na comunidade. Assim, considera que a celeridade dos 24 
procedimentos interferiu na questão democrática. Pede desculpas caso as palavras utilizadas 25 
na proposta de Moção tenham sido ofensivas, ressaltando que não houve tal intenção. 26 
Professor Gilberto passa a palavra à professora Sandra Irene Momm que explica como 27 
ocorreram as discussões em torno do curso de Planejamento Territorial. Esclarece que não se 28 
tratou de uma decisão arbitrária, tomada por um ou dois professores, tendo em vista que o 29 
grupo que tratou do assunto foi criado em assembleia do BC&H. Relata, ainda, que, à ocasião, 30 
em agosto de 2010, divulgou-se, através de e-mail encaminhado a todos os docentes da 31 
UFABC, o início das discussões acerca dos cursos de Relações Internacionais e Planejamento 32 
Territorial, quando também se fez um convite a esses docentes para que participassem da 33 
elaboração dos respectivos projetos pedagógicos. Destaca que 16 docentes manifestaram 34 
interesse direto em participar da elaboração do projeto do curso de Planejamento Territorial, 35 
no qual houve dedicação de 1 ano para sua elaboração. Por fim, solicita um voto de 36 
consideração e confiança para com esse grupo de professores. Enfatiza que não se trata, 37 
portanto, de uma iniciativa aleatória de um pequeno grupo de professores, baseado em algum 38 
oportunismo, mas sim de um caráter de conjuntura, além de ser um momento histórico que 39 
pode marcar um capítulo importante e inovador na universidade brasileira. Professor Gilberto 40 
reforça os motivos que torna necessária a ida das três Engenharias para SBC, dentre eles, a 41 
relação da escala das salas de aula versus o número de alunos, além da ampliação de opções 42 
pós-BC&T naquela cidade. O discente Juliano apoia a criação das novas vagas, todavia, no 43 
contexto geral, entende que seja necessária estrutura compatível para isso. Sugere que nos 44 
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itens 2.4 a 2.6, que tratam das vagas, e o item 3.4, relativo às cotas, sejam dispostos em uma 1 
tabela, facilitando o entendimento das informações. Professor Daniel Miranda declara-se 2 
favorável à ampliação da oferta de vagas, no entanto, não considera que esse seja o momento 3 
ideal para isso. Recorda que foram desgastantes as discussões em torno das vagas do BC&T e 4 
do BC&H e salienta ser esse um ponto que ainda desperta opiniões divergentes. Nesse 5 
sentido, percebe situação semelhante ocorrendo, o que evidencia a necessidade de que sejam 6 
realizadas discussões mais aprofundadas sobre detalhamentos dos cursos que foram criados 7 
pelo ConsUni. Levando-se em consideração, que ao ConsEPE compete o julgamento do 8 
projeto pedagógico, não é favorável a decisão nesse momento. Opina que é preciso que as 9 
discussões ocorram com maior antecedência, tendo como foco, sempre a qualidade. Professor 10 
Waldman comenta que a UFABC tem se preocupado muito com a questão do planejamento, 11 
fato corroborado pela criação, na gestão de seu antecessor, professor Adalberto Fazzio, da 12 
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (ProPlaDI). Destaca que já 13 
foram iniciadas as discussões sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) que é o 14 
instrumento máximo do planejamento para os próximos 10 anos. No tocante à proposta feita 15 
pelo professor Marvulle, endossada pelo professor Arnaldo, de que se inicie o curso sem o 16 
oferecimento de vagas, concorda que tal atitude proporcione tranquilidade para a UFABC. 17 
Porém, não se trata de uma questão política junto ao MEC, mas sim junto à comunidade, 18 
particularmente à população da região do ABC. Por essa razão, posiciona-se favorável à 19 
aprovação da oferta dos novos cursos com o número de vagas proposto. O representante 20 
discente Felipe passa a palavra a seu suplente Guilherme  que concorda com as declarações 21 
feitas quanto aos curtos prazos para discussões de assuntos como o que está sendo tratado, 22 
mas também lembra o que foi destacado pela Mesa na última sessão ordinária do presente 23 
Conselho que chamou atenção para o impacto social que a não aprovação da oferta de vagas 24 
dos novos cursos causaria. O representante discente de graduação, Felipe, solicita autorização 25 
da Mesa para passar a palavra ao discente Ricardo Senese que, após anuência do Presidente, 26 
endossa a opinião em torno da importância social da oferta de vagas para os novos cursos. 27 
Professor Marvulle reforça o ponto que o BC&H não onerará em nada na carga didática de 28 
2012, visto que apenas o número de alunos por turma será ampliado e não o número de 29 
turmas, exceção dada apenas às turmas de disciplinas que necessitam de laboratório. Nesse 30 
sentido, a ida das 600 vagas das Engenharias ocasionará muito mais ônus à questão da carga 31 
didática. Declara que sua proposta foi uma tentativa de conciliar opiniões. Mantém sua 32 
proposta de aprovar o Edital sem as vagas para os novos cursos, constando que esses se 33 
encontram em fase de autorização, mas os implementando de modo a dar opção aos alunos do 34 
BC&H. Assim, os Projetos Pedagógicos poderiam ser discutidos ao longo de 2012. Professor 35 
Yossi reforça os pontos abordados quanto à necessidade de discussões em tempo hábil de 36 
assuntos que geram impactos na UFABC, tais como a ampliação da oferta de vagas, e o 37 
consequente aumento da carga didática. Professor Derval ressalta sua preocupação quanto à 38 
proposta do professor Marvulle, tendo em vista que o aluno que pretende ingressar na 39 
UFABC não teria acesso a informações claras sobre quais seriam as opções que teriam. 40 
Quanto aos curtos prazos para discussões nessa instância, recorda que essas não tiveram 41 
origem nesse Conselho, mas que já vêm sendo abordadas. Ainda com relação a prazos, 42 
informa que, embora o Sistema de Seleção Unificada (SiSU) acabe estabelecendo curtos 43 
prazos, em contrapartida, esse sistema tem trazido ampla visibilidade à UFABC que, desde 44 
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sua adesão no vestibular unificado, há dois anos, ganhou projeção nacional.  Por fim, às 1 
menções feitas à questão multicâmpus, pontua que o presente edital vai ao encontro dos 2 
resultados que vêm sendo gerados pelo GT que trata daquele tema. Nesse sentido, ofertar 3 
vagas em SBC resulta na ampliação de entrada de alunos e, consequentemente, haverá um 4 
aumento no custeio da UFABC, dado de fundamental importância para o momento da 5 
inserção da UFABC na matriz Andifes. O representante Rail endossa as palavras do 6 
Conselheiro Galati, ou seja, é favorável à aprovação do parecer da relatoria, à exceção do item 7 
5, sendo, portanto favorável à oferta dos novos cursos e, consequentemente, da oferta das 8 
1960 vagas. Comenta que a primeira apresentação que se fez à CG, em setembro do presente 9 
ano, ressaltou a limitação de prazos que se teria em razão do calendário estabelecido. Justifica 10 
que o Edital não foi apresentado anteriormente a esse Conselho em razão do cerne desse 11 
documento ser justamente o número de vagas. Professor Waldman elenca as propostas de 12 
aprimoramento realizadas: 1) itens 1, 3 e 4 da relatoria – sendo que o item 2 foi retirado pela 13 
relatora; 2) substituição, nos itens 4.2 e 4.3 dos termos “na UFABC” por “nos Bacharelados 14 
Interdisciplinares da UFABC”; 3) elaborar tabelas para dispor as informações dispostas nos 15 
itens 2.4 a 2.6 e 3.4. Professor Derval acata propostas 1, 2 e 3. Professor Waldman passa a 16 
elencar as propostas de emendas ao parecer da relatora: A) reduzir as vagas ofertadas de 1960 17 
para 1760; B) não oferecer os dois novos cursos, indicando que esses já foram aprovados pelo 18 
ConsUni e estão em fase de autorização no MEC e aprovação no ConsEPE, mantendo as 1960 19 
vagas, redistribuindo as vagas que seriam destinadas aos novos cursos para os demais cursos 20 
do BC&H; C) proposta original do Edital, tal como apresentado e D) item 5 da relatoria que 21 
propõe a retirada da oferta dos dois novos cursos e redistribuição das vagas para os demais 22 
cursos. Professor Yossi, autor da proposta A, opta por retirá-la em favor da proposta B, de 23 
autoria do professor Marvulle e secundada pelo professor Arnaldo. Após esclarecimentos, 24 
professor Marvulle conclui que sua proposta é basicamente a mesma feita no item 5 da 25 
relatoria. Assim sendo, professor Waldman apresenta as duas propostas a serem votadas, uma 26 
contra a outra: I) Edital com oferta dos dois novos cursos, com as alterações acatadas pela 27 
área demandante e II) Edital sem oferta dos dois novos cursos. Após votação, proposta I 28 
vence com 15 votos favoráveis, 7 contrários e 1 abstenção. Professor Waldman propõe, em 29 
razão do horário, que o assunto do Expediente seja abordado em uma próxima sessão e que 30 
nesse momento seja discutido o texto da proposta de Moção, no entanto, dada a necessidade 31 
de cumprimento de prazos, professora Anastasia solicita que o assunto seja tratado ainda hoje. 32 
Professor Waldman concorda e passa, assim ao Expediente: “Minuta de Resolução que 33 
aprova a revisão do Projeto Pedagógico do Bacharelado em Ciências e Humanidades”. 34 
Professora Anastasia esclarece que essa revisão teve por objetivo realizar ajustes no projeto 35 
pedagógico visando ao reconhecimento do BC&H pelo MEC que deve acontecer em 36 
novembro, mas também buscando a harmonização do referido projeto àqueles dos cursos pós-37 
BC&H, aprovados posteriormente ao BI, de modo que as disciplinas de opção limitada do 38 
BC&H correspondam às obrigatórias dos pós-BC&H. Isso posto, explica que foram feitos 39 
quatro tipos de ajuste. O primeiro deles, de ordem formal, de modo que atenda aos requisitos 40 
do MEC e consiste na inclusão de normas e leis que balizam a educação superior, como 41 
aquelas que norteiam as diretrizes curriculares nacionais. O segundo, refere-se à inserção das 42 
atividades complementares e do estágio não-obrigatório, que foram regulamentados 43 
recentemente pela CG e pelo ConsEPE. O terceiro tipo são os ajustes, já mencionados, nas 44 
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disciplinas de opção limitada que objetivam harmonizar o projeto pedagógico do BC&H aos 1 
dos cursos pós-BC&H. Prossegue mencionando que o outro ajuste foi a substituição de 2 
“Projeto Dirigido” por “Projeto Dirigido para Ciências e Humanidades”, a qual não recebeu 3 
nenhuma objeção na CG. E, por fim, de ordem estrutural, a criação de uma disciplina 4 
exclusiva de Estatística para o BC&H, desmembrando-a do BC&T. O nome da nova 5 
disciplina é “Introdução à Probabilidade e Estatística Discreta”, que foi separada de 6 
“Introdução à Probabilidade e Estatística”, compartilhada com o BC&T. Esta alteração, 7 
elaborada em conjunto por professores da Matemática e da Economia, foi aprovada na última 8 
plenária do BC&H, amplamente discutida e também aprovada na CG. Observa que a 9 
disciplina “Funções de uma Variável” (FUV) não é obrigatória no BC&H, do mesmo modo, 10 
considera que “Introdução à Probabilidade e Estatística”, que depende de FUV, seria 11 
impraticável para alunos do BC&H. Nesse sentido, havia duas possibilidades: todos os alunos 12 
do referido BI cursariam FUV ou cursariam a nova disciplina proposta. Além disso, há a 13 
criação de uma segunda disciplina a ser ainda discutida na CG, denominada “Métodos 14 
Quantitativos para as Ciências Sociais” direcionada para alunos de Políticas Públicas. 15 
Ressalta que tais alterações apenas incidem sobre o BC&H e pós-BC&H. Abre-se para 16 
discussão. Professor Marvulle solicita maiores esclarecimentos acerca da alteração do nome 17 
da disciplina “Projeto Dirigido”, sendo que teriam o mesmo conteúdo. Professora Anastasia 18 
explica que o modo como o projeto no BC&H será desenvolvido difere-se sobremaneira em 19 
relação ao BC&T. Passa a palavra ao administrador Lucas Furtado que esclarece que os T-P-I 20 
(T – aulas teóricas; P – aulas práticas e I – estudo individual) são diferentes. Professor 21 
Marvulle considera que se trata da mesma disciplina, reforçado pelo fato da total liberdade 22 
que o aluno possui para desenvolver seu projeto na área de sua escolha. Sugere que seja 23 
realizado o ajuste do T-P-I, não havendo a necessidade de criação de uma nova disciplina. 24 
Quanto ao outro ponto, esclarece que a ementa da disciplina “Introdução à Probabilidade e 25 
Estatística” traz a informação de que não há recomendação, o que de fato ocorre, tendo em 26 
vista a maneira como a disciplina foi pensada; não a vincula à FUV. Corrobora tal informação 27 
apresentando dois livros, recomendados na bibliografia, os quais não tratam de FUV em 28 
nenhum de seus capítulos, considerando que se trata de uma disciplina introdutória. Entende 29 
que a ideia de que a disciplina “Introdução à Probabilidade e Estatística” teria 30 
aprofundamentos nasceu em função do que traz a ementa do curso de Matemática que, de 31 
fato, vincula com conceitos mais complexos. Considera que sejam necessárias maiores 32 
discussões em torno da ementa da disciplina “Introdução à Probabilidade e Estatística” antes 33 
de criar uma nova disciplina. Professor José Fernando chama atenção para o fato de 34 
pretender-se criar uma disciplina muito semelhante à outra já existente e que, em função do 35 
baixo número de créditos, já encontra dificuldade de interesse por parte dos professores em 36 
querer ofertá-la. Lembra que na CG sua proposta foi a de que se crie uma disciplina que possa 37 
ser comum e que atenda aos dois BIs. Professor Daniel Miranda pontua que existem diversas 38 
versões, fato que torna infrutífera a discussão em torno dessa disciplina, assim, primeiro é 39 
preciso que se defina qual é a ementa que será adotada. Acrescenta que os perfis dos alunos 40 
do BC&T e do BC&H, do terceiro ano, quando a referida disciplina será aplicada, são muito 41 
diferentes, por isso, considera que é importante ouvir o relato de professores que ministraram 42 
essa disciplina para um e outro BI. Professor Kamienski não concorda com o argumento de 43 
que seria necessária a criação dessa nova disciplina, tendo em vista que os alunos do BC&T 44 
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também têm que cursar disciplinas das humanidades, ainda que não tenham afinidade. Quanto 1 
à “Projeto Dirigido”, informa que o T-P-I do BC&T é 0-2-10 e do BC&H é 2-8-0, há 2 
diferenças não apenas de carga horária, mas também de cunho conceitual; portanto, é preciso 3 
que esses aspectos sejam discutidos. Professor Arnaldo, além da questão das ementas, afirma 4 
que é preciso que se discuta a maneira como de fato se implementam as disciplinas. Professor 5 
Yossi recorda que a correspondência máxima entre duas disciplinas não pode ser maior do 6 
que 70%, ao que professor Derval ressalta que essas diferenças de ementas podem ocorrer em 7 
outras disciplinas e que para evitar que isso ocorra, está sendo elaborado o catálogo das 8 
disciplinas da UFABC. Sugere, considerando que já se ofertaram as mencionadas disciplinas, 9 
que se mantenha o que está no projeto pedagógico em relação a essa questão e, em longo 10 
prazo, poder-se-á discutir mais profundamente o tema. O Administrador Lucas Furtado, em 11 
relação à disciplina “Projeto Dirigido” explica que os 8 créditos a mais são para completar os 12 
200 créditos do curso. Os Conselheiros Maria Isabel e Juliano entendem que é preciso que a 13 
questão em torno das diferenças de ementa da disciplina “Introdução à Probabilidade e 14 
Estatística” precisa ser resolvida prioritariamente, em prol da interdisciplinaridade. Professor 15 
Valter destaca o fato de a revisão do projeto pedagógico do BC&H ter exposto um ponto que, 16 
por uma somatória de fatores, tem se mostrado problemático e precisa ser solucionado. Com 17 
relação à disciplina “Projeto Dirigido”, questiona se a ideia que norteou a proposta de criação 18 
de uma nova disciplina para o BC&H baseia-se no fato de que na área de humanidades 19 
existem ciências que são ciências interpretativas, em oposição às testáveis e às formais, ou se 20 
o fez por simples razão de adaptação ao T-P-I. Completa observando que o texto do item 4.2 21 
sofreu alterações que o deixaram mais fundamentado. Professora Anastásia esclarece que foi 22 
uma questão de adaptação, mas também por haver, de fato, essa distinção abordada pelo 23 
professor. Findas as discussões, professor Waldman comunica que o assunto retornará na 24 
Ordem do Dia da próxima sessão. Sugere que a proposta da Moção passe a ser o primeiro 25 
item da sessão seguinte, ao que o Conselheiro Ariel concorda e informa que realizará uma 26 
alteração no texto a ser deliberado. Como nenhum dos participantes desejasse fazer uso da 27 
palavra, o reitor em exercício agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às 18h09. Do 28 
que para constar, nós, Marcela dos Santos, chefe da Divisão de Conselhos e Fabiane de 29 
Oliveira Alves, técnica em assuntos educacionais da Secretaria Geral, em conjunto com a 30 
Secretária Geral, lavramos e assinamos a presente Ata aprovada pelo magnífico reitor, 31 
professor doutor Helio Waldman e pelos demais presentes à sessão. 32 
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