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Aos 2 dias do mês de julho do ano de 2013, 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 2 
Estados, 5001, Bangu, Santo André, realizou-se a VI sessão ordinária do Conselho de 3 
Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) da UFABC de 2013 previamente convocada e 4 
presidida pelo professor Valdecir Marvulle, presidente em exercício, com a presença dos 5 
seguintes Conselheiros: Ana Lúcia Crivelari, representante dos técnico-administrativos 6 
(TAs); André Mascioli Cravo, representante docente do Centro de Matemática, 7 
Computação e Cognição (CMCC); Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior, diretor do 8 
Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Bruna Ferraz Braga, representante 9 
discente da graduação (a partir das 17h); Carlos Alberto Kamienski, pró-reitor de pós-10 
graduação; Daniel Miranda Machado, representante dos coordenadores de cursos de 11 
graduação; Derval, pró-reitor de graduação; Fernando Costa Mattos, representante 12 
docente do CCNH; Francisco de Assis Comarú, substituto do pró-reitor de extensão; 13 
Gerson Luiz Mantovani, representante suplente docente do Centro de Engenharia, 14 
Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Gilberto Martins, diretor do CECS; 15 
Itana Stiubiener, representante docente do CMCC; Jeroen Schoenmaker, representante 16 
docente do CECS; Josué Silva dos Santos e Karina Kaori Nakama, representantes 17 
discentes da pós-graduação; Klaus Frey, representante docente do CECS; Leandro de 18 
Souza Lima, representante suplente discente da graduação; Leticie Mendonça Ferreira, 19 
representante suplente docente do CCNH; Lidia Pancev, representante suplente dos TAs; 20 
Marcela Sorelli Ramos, substituta do pró-reitor de pesquisa; Marcos Duarte, 21 
representante dos coordenadores de cursos de pós-graduação; Maria Isabel Mesquita V. 22 
Delcolli, representante dos TAs; Pedro Galli Mercadante, representante docente do 23 
CCNH; Rafael Oliveira Senedese Cenedes, representante discente da graduação; Rodrigo 24 
Fresneda, representante docente do CMCC; Thiago Morais Ceratti Ribeiro, representante 25 
suplente discente da graduação (até as 15h). Ausências justificadas: Hélio Waldman, 26 
reitor; Gustavo Martini Dalpian; vice-reitor. Ausentes: Aloá Dandara de Oliveira de 27 
Souza, representante discente da graduação. Não-votantes: Ana Maria de Oliveira, 28 
técnica de assuntos educacionais da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad); Andréia Silva, 29 
representante suplente dos TAs; Daniel Pansarelli, coordenador eleito do Bacharelado em 30 
Ciências e Humanidades (BC&H); Eder Oliveira Abensur, docente do CECS; Eloísa 31 
Quitério, chefe de Gabinete; Fabiane Alves, chefe da Divisão de Conselhos; Kelly Annes, 32 
representante suplente discente da pós-graduação; Maria Estela Conceição de Oliveira 33 
Souza, chefe da Divisão de Estágios; Soraya Cordeiro, secretária-geral; Wesley Góis, 34 
coordenador eleito do Bacharelado em Ciências e Tecnologia (BC&T). Apoio 35 
administrativo: Aline Regina Bella, e Daniely Dias Campos, assistentes em administração 36 
da Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, o presidente da Mesa, após cumprimentar os 37 
presentes, abre a sessão, às 14h13 com os Informes da Reitoria: 1) Professor Valdecir 38 
Marvulle justifica que presidirá a sessão, dado que o reitor encontra-se em afastamento 39 
internacional e o vice-reitor, em férias. Explica que, regimentalmente, assume a 40 
presidência do Conselho, o mais antigo membro, da categoria mais alta dentre os 41 
docentes pertencentes a este Conselho. Convida, professor Marcos Duarte para compor a 42 
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Mesa; 2) informa que, tão logo sejam publicadas as portarias de nomeação, os recém-1 
eleitos coordenadores dos Bacharelados Interdisciplinares, professores Wesley Góis, do 2 
Bacharelado em Ciência e Tecnologia, e Arilson Favareto, do Bacharelado em Ciências e 3 
Humanidades, assumirão como membros natos do ConsEPE. Informes dos 4 
Conselheiros: 1) O pró-reitor de graduação, professor Derval, informa que entre os 5 
dias 7 e 9 de agosto, ocorrerá o 2º Encontro dos Bacharelados Interdisciplinares (BIs), no 6 
câmpus Poços de Caldas da Universidade Federal de Alfenas (Unifal). Acrescenta que é 7 
importante a divulgação de tal evento pelo ConsEPE, uma vez que a proposta está 8 
pautada nos BIs, em que a UFABC figura como pioneira. Ressalta que, nesta edição, os 9 
alunos também participarão. Acrescenta que a Reitoria disponibilizará dois ônibus para 10 
deslocamento ao evento, mas lembra que há um limite de vagas e que somente poderá 11 
haver 350 inscritos por meio do site da Pró-Reitoria de Graduação.  Professor Marvulle 12 
conclama aos diretores de Centro que convidem seus servidores e alunos a participar; 2) 13 
professor Comarú informa que a proposta de curso de especialização em Ciência e 14 
Tecnologia, proposto pela UFABC, para a Universidade Aberta do Brasil (UAB), teve 15 
como positivo e deferido o resultado preliminar. Acrescenta que serão disponibilizadas 16 
225 vagas para os polos de Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Osasco, São 17 
João da Boa Vista e São José dos Campos. Finaliza, parabenizando professora Itana 18 
Stiubiener, coordenadora do curso e os professores Edson Pimentel e Lúcia Franco, por 19 
sua atuação junto à UAB; 3) o representante discente de graduação, Rafael, relata o caso 20 
de um aluno da graduação, que está cursando o último período de Engenharia de Gestão e 21 
tem enfrentado dificuldades com os métodos avaliativos de determinada disciplina. 22 
Informa que, apesar de o aluno estar em vias de concluir sua graduação, há a 23 
possibilidade de reprovação. Expõe que a forma de avaliação foi realizada por meio de 24 
teste e a cada erro do aluno, um acerto era eliminado. Dessa forma, o discente solicitou 25 
uma oportunidade de fazer uma recuperação da nota. Chama atenção ao fato de os meios 26 
de avaliação não serem utilizáveis como medida de aprendizado. No ensejo, a 27 
representante dos técnicos administrativos, Maria Isabel, complementa, afirmando serem 28 
recorrentes as reclamações do mesmo professor e disciplina. Professor Marvulle destaca: 29 
o enfoque administrativo, em que devem ser respeitadas as etapas legais, uma vez que o 30 
caso já fora encaminhado ao diretor do Centro, que em última instância, pode recorrer ao 31 
ConsEPE e ainda ao ConsUni; e o ideológico, em que pode ser solicitado ao ConsEPE, 32 
uma discussão para verificar qual método avaliativo é o mais adequado. O discente 33 
Rafael alerta que se faz necessária uma discussão com relação à falta de normatização 34 
para a recuperação no próprio quadrimestre. Professor Gilberto Martins informa que foi 35 
procurado por esse discente, para quem esclareceu a inexistência de uma normatização 36 
sobre exame final e sobre instrumentos de avaliação; entende que, na primeira aula, são 37 
explicadas as regras e em geral, o discente tem o direito de discutir qual método é mais 38 
viável. Professor Derval esclarece que o aluno tem direito à revisão e, no prazo 39 
estabelecido, deve protocolá-la. Explica que a acepção de conceito já foi normatizada, 40 
porém sem definição de critérios. Ressalta que a questão da recuperação está em 41 
discussão na Comissão de Graduação (CG), mas ainda não foi finalizada. A conselheira 42 
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Maria Isabel complementa que institucionalmente, deve ser discutida a ampliação do 1 
alcance do processo de avaliação de disciplinas. Há 3 processos de avaliação: a) de 2 
disciplinas, que é quadrimestral, respondidos por turma; b) de curso, que ficou aberto até 3 
o final do mês de junho, sendo ambos respondidos pelos discentes e docentes; c) o de 4 
Avaliação Institucional respondido pelas 3 categorias. Professor Marvulle solicita que 5 
fique registrado em ata a recomendação à ProGrad, de organização de um fórum de 6 
discussão sobre avaliações de disciplinas, salientando que os diretores de Centro darão o 7 
apoio necessário para essa questão. Ordem do Dia: Ata da V sessão ordinária de 2013, 8 
realizada em 4 de junho de 2013. Documento aprovado com 1 abstenção, sem alterações. 9 
Minuta de resolução que define a figura, as formas de indicação e as atribuições dos 10 
Coordenadores de Disciplinas nos cursos de graduação da UFABC. Professor Pedro Galli 11 
relata que as sugestões propostas em sua relatoria na última sessão foram incorporadas à 12 
minuta de resolução. Assim sendo, permanece favorável à aprovação do documento. 13 
Professor Marvulle opina que, historicamente, o papel do coordenador de disciplina ainda 14 
não está definido e essa resolução objetiva definir as atribuições. Informa que 15 
acompanhou bastantes discussões que convergem para que a individualidade do docente 16 
seja respeitada, com autonomia para utilização de métodos pedagógicos, devendo-se 17 
uniformizar, no entanto, no caso de disciplinas com muitas turmas.  Professor Daniel 18 
Miranda elenca sugestões de alteração: 1) no Art. 5º, sejam apresentadas duas situações: 19 
a) um crédito, para coordenador com 5 a 14 turmas e 2 créditos para 15 ou mais turmas; 20 
2) no inciso III do Art. 6º, supressão do trecho “planos de aula e cronograma, sistemática 21 
de avaliação”.  Aponta que, segundo sua estimativa, o impacto sobre a carga didática dos 22 
docentes é menos de 0,2 créditos por docente ao ano. Professor Rodrigo sugere que seja 23 
inclusa uma ressalva no inciso III do Art. 6º, informando que a participação no 24 
planejamento e na organização da disciplina é facultada ao docente e esse pode seguir o 25 
cronograma de plano de aula próprio, se assim desejar. Sobre o inciso I do mesmo artigo, 26 
propõe que seja suprimida a atribuição do coordenador em distribuir turmas. No ensejo, 27 
solicita mais clareza sobre qual seria o impacto na carga didática tanto pelos cenários 28 
propostos pelo professor Daniel, quanto pelos da área demandante. Segue-se discussão 29 
acerca dos cálculos de impacto na carga didática e chega-se a um consenso, por meio da 30 
fala do professor Marvulle, de que a variação no impacto está entre 0,2 e 0,5, dependendo 31 
da maneira de contagem. O discente de graduação, Rafael, questiona sobre a 32 
possibilidade de avaliação dos coordenadores. A representante dos técnicos 33 
administrativos, Maria Isabel, parabeniza o professor Daniel pela sugestão e opina que o 34 
grupo docente responsável por determinado curso deve pactuar um mínimo de regras para 35 
ministrar as disciplinas. Professor Arnaldo acredita que os discentes vêm com bons olhos 36 
a iniciativa da unificação e a UFABC deve decidir se esse é o melhor encaminhamento, a 37 
fim de ser coerente com a prática que será adotada. Professor Jeroen acredita que quando 38 
a disciplina depende de laboratórios, é essencial que se tenha um plano de aulas muito 39 
bem elaborado. Talvez seja o caso de manter o termo “planos de aula”, no inciso III do 40 
Art. 6º, com um adendo “quando houver laboratórios”. Professor Daniel é favorável à 41 
unificação de disciplinas, no sentido de homogeneizá-las, mas essa deve se dar por meio 42 
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de diálogo. Opina que se a UFABC tiver uma razão para interferir no método do 1 
professor, ela tem direito de buscar uma unificação. Professora Itana acredita que o 2 
assunto “unificação” deve ser discutido, mas não será deliberado nessa resolução. Com 3 
relação à avaliação dos coordenadores, opina que pode se tornar um grande problema a 4 
maneira como a UFABC vai se portar com aqueles que não cumprirem o que estiver 5 
estipulado. Professor Rodrigo questiona sobre o que é uma organização mínima de uma 6 
disciplina que irá contemplar os anseios dos alunos, a fim de garantir a eles que farão 7 
uma mesma avaliação entre todos os professores. Se for esse o caso, posiciona-se 8 
contrário, defendendo a liberdade dos professores. Explica que sua proposta de reescrever 9 
o inciso III tem o intuito de distinguir os aparentes dois conjuntos desconexos de 10 
disciplinas: aquelas que possuem muitas turmas e que, na prática, exigem uma unificação, 11 
e disciplinas com menos turmas que não necessitariam de regulamentação. O discente 12 
Rafael acredita que a questão da unificação não deve ser tratada de forma tão dicotômica, 13 
mas sim de uma maneira que favoreça tanto os docentes quanto os alunos e requer um 14 
estudo mais aprofundado, para ser tratado oportunamente. Para se resolver a questão de 15 
um mau coordenador, deveria ser realizada uma avaliação pelos docentes coordenados 16 
por ele. Findas as discussões, professor Marvulle elenca os encaminhamentos. Algumas 17 
sugestões de aprimoramento são acatadas pela área demandante, a saber: a) inserção de 18 
um parágrafo no Art. 4º que regulamente o acompanhamento e avaliação da coordenação 19 
da disciplina, que deverá ser proposto pela ProGrad e aprovado pela CG; b) no inciso III 20 
do Art. 6º, substituir o trecho “planos de aula” por “planos de ensino”. Outras propostas, 21 
depois de secundadas, são submetidas à votação: a) no inciso I do Art. 6º, supressão do 22 
trecho “distribuição das turmas entre os professores”. Com 17 votos contrários, 3 23 
favoráveis e 5 abstenções, mantém-se a redação original; b) no inciso III do Art. 6º, 24 
supressão do trecho “cronograma e sistemática de avaliação”. Com 20 votos contrários, 25 
4 favoráveis e 1 abstenção, mantém-se a redação original. O documento como um todo, 26 
com alterações, foi aprovado com 1 abstenção. Minuta de resolução que regulamenta as 27 
normas para a realização de estágio obrigatório dos cursos de Licenciatura da UFABC.  28 
Professora Leticie Mendonça realiza leitura do parecer elaborado pelo professor Marcos 29 
Ávila, a saber: “Contexto e Histórico: Trata-se de uma revisão da Resolução ConsEP nº 30 
88, para a qual foi criada uma comissão específica. Foram propostas modificações nos 31 
artigos 2º, 5º, 7º, 10 e 12 pelos coordenadores das licenciaturas e estas foram aprovadas 32 
em reunião da CG. O assunto entrou na pauta do Expediente da reunião de 04 de Junho 33 
de 2013 do ConsEPE, com relatoria da servidora Ana Lúcia Crivelari. Foram feitas 34 
diversas sugestões tanto pela relatora como por alguns Conselheiros, as quais foram 35 
posteriormente analisadas e comentadas na nova revisão do texto feita pela Profa. Maria 36 
Candida Varone de Morais Capecchi da Prograd, área demandante. A nova revisão foi 37 
encaminhada a esta relatoria para avaliação e emissão de parecer. Avaliação:  a) Artigo 38 
1º:  Tendo em vista as exigências legais da Resolução CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 39 
2002 e o fato de existirem diferenças no tempo e número de créditos de integralização 40 
entre os cursos de licenciaturas da UFABC, e considerando ainda que estes podem vir a 41 
sofrer ajustes futuros, esta relatoria sugere a seguinte redação para o parágrafo único 42 
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do artigo: ‘Parágrafo Único. Os alunos que pretendem cursar as disciplinas das 1 
licenciaturas poderão iniciar suas atividades de estágio antes da conclusão dos 2 
Bacharelados Interdisciplinares, desde que tenham cumprido a metade do tempo de 3 
integralização do respectivo curso de licenciatura’; b) Artigo 4º: Tendo em vista as 4 
exigências legais da Resolução CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002 e o fato de 5 
existirem diferenças no tempo e número de créditos de integralização entre os cursos de 6 
licenciaturas da UFABC, e considerando ainda que estes podem vir a sofrer ajustes 7 
futuros, esta relatoria sugere a seguinte redação para o artigo: ‘Para realizar a 8 
matrícula no estágio supervisionado, o aluno deverá cumprir as seguintes exigências: I- 9 
ter completado, no mínimo, a metade dos quadrimestres do respectivo curso de 10 
licenciatura da UFABC; II- ter integralizado (cursado com aprovação), no mínimo, a 11 
metade dos créditos da matriz curricular do respectivo curso de licenciatura, incluindo 12 
as disciplinas obrigatórias dos Bacharelados Interdisciplinares e III- ter cursado, ou 13 
estar matriculado, em uma ou mais disciplinas de Prática de Ensino’.  c) Artigo 3º: A 14 
LDB (Lei 9394/96) estabelece no seu Art. 62 a necessidade da administração pública 15 
‘promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais do 16 
magistério” e ainda adotar “mecanismos facilitadores de acesso e permanência em 17 
cursos de formação de docentes em nível superior para atuar na educação básica 18 
pública’. Esta relatoria entende que o compromisso da universidade com a educação 19 
pública é atendida pelo incentivo da realização do estágio supervisionado na rede 20 
pública, o que está contemplado no texto principal do artigo. No entanto, a atual redação 21 
do seu parágrafo único leva este compromisso um passo adiante, tornando obrigatória a 22 
todos os alunos a realização de pelo menos parte das atividades de estágio na rede de 23 
escolas públicas. Se o Conselho entende que esta obrigatoriedade é pertinente, o texto 24 
deve ser mantido como está. Caso contrário, deverá ser modificado para contemplar 25 
casos pontuais onde um aluno possa, caso se justifique, realizar seus estágios fora da 26 
rede pública. Sugere-se neste caso a seguinte redação, que facilita os estágios em rede 27 
pública sem torná-los obrigatórios: ‘§ 1º Parte da carga horária poderá ser 28 
desenvolvida em escolas privadas de ensino básico e em instituições que tenham como 29 
foco a educação científica, tais como: museus, feiras de ciências, editoras, parques, 30 
reservas ecológicas, ONGs, espaços que trabalhem com mídias eletrônicas e televisivas 31 
relacionadas à educação, entre outras, obedecendo-se os níveis do módulo no qual o 32 
aluno está matriculado. § 2º Em casos excepcionais, estágios supervisionados poderão 33 
ser desenvolvidos integralmente fora das escolas públicas mediante justificativa 34 
apresentada pelo interessado e previamente aprovada pela coordenação do curso.’ 35 
Conclusão: O parecer desta relatoria é favorável à aprovação do documento com as 36 
redações acima para os Artigos 1º e 4º, e após a referida deliberação do conselho a 37 
respeito do Artigo 3º.” Professor Derval parabeniza a relatoria e, na condição de área 38 
demandante, acata os itens “a” e “b”. Sugere, porém, que em relação ao parágrafo único 39 
do Art. 3º, e, ainda, no inciso I do Art. 4º, seja incorporado, ao texto proposto pelo relator, 40 
após a palavra “integralização”, o trecho “previsto para o respectivo [...]”. Com relação 41 
ao item “c”, a representante dos técnicos administrativos, Maria Isabel, considera 42 
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importante a ida do licenciando para a escola pública. Há situações distintas entre os 1 
ambientes para formação, em escola pública ou privada, e para o aluno, é mais 2 
aproveitável adquirir conhecimento na primeira. Professora Itana declara-se simpática ao 3 
fato de os alunos estagiarem em escola pública, mas opina que o ConsEPE deve 4 
resguardar uma contrapartida ao licenciando, para os casos em que esses não consigam 5 
tal estágio. Sua fala é corroborada pela representante suplente dos técnicos 6 
administrativos, Lídia, que, no ensejo, propõe que  seja unificado, em todo o documento, 7 
o vocábulo “licenciando”, ao se referir ao aluno que realizará os estágios. Acatado pela 8 
área demandante. O representante discente de pós-graduação, Josué, sugere que seja 9 
inserida uma breve explicação, no Art. 3º, sobre o porquê de a UFABC priorizar estágios 10 
em escolas públicas, para que o aluno possa ter um respaldo naqueles casos em que não 11 
conseguir. Acatado pela área demandante. Professora Leticie reafirma que o parecer não 12 
defende qualquer posição, mas insta ao Conselho, que oficialize seu entendimento de que 13 
o estágio deva ser exclusivamente na rede pública ou se é possível estendê-lo à rede 14 
privada. O discente Rafael acredita que se deve explicitar a dinâmica das matrículas, no 15 
Art. 2º, de modo a não ficar tão vago. Professor Derval esclarece que esse é um trabalho 16 
que começa na ProGrad e é encaminhada aos Centros. Passa a palavra a chefe da Divisão 17 
de Estágios, Maria Estela, que esclarece que até o terceiro quadrimestre de 2012, a 18 
inscrição do aluno era feita por meio de formulário, durante o período de matrícula, na 19 
secretaria acadêmica da ProGrad, e posteriormente encaminhada às secretarias dos 20 
Centros. A partir do 1º quadrimestre de 2013, essa matrícula está sendo realizada desde o 21 
período de matrícula, por um sistema que permanece até o período de ajuste. Salienta que 22 
agora é realizado on line, por meio do Google Docs, mas encaminhado diretamente para a 23 
Secretaria Acadêmica dos Centros com cursos específicos em licenciatura. Em relação à 24 
prioridade de estágios em escola pública, esclarece que, desde o início da disciplina, no 25 
terceiro quadrimestre de 2009, até o presente quadrimestre, apenas dois alunos estagiaram 26 
em escola pública e privada, e os demais, apenas na pública, tanto no ABC quanto em 27 
São Paulo. Nesse sentido, reforça que não há resistência por parte das escolas públicas 28 
em receber estagiários. Informa, ainda, que a partir de agosto, a Secretaria de Educação 29 
do Estado de SP, vai implementar o Programa de Residência Educacional, que permite 30 
que a Fundação de Desenvolvimento Administrativo (FUNDAP) realize a seleção de 31 
alunos que tenham interesse em realizar estágio na rede pública, recebendo bolsa-auxílio 32 
de R$ 600, incluindo vale-transporte, para uma carga horária de 15 horas semanais. 33 
Rafael sugere ainda que fiquem explicitados o período de matrícula e o prazo de entrega 34 
dos documentos. No Art. 4º, sugere que seja retirado requisito de disciplina específica. 35 
Após esclarecimento de Maria Isabel, de que essa é uma exigência do Conselho Nacional 36 
de Educação (CNE/MEC) e não da UFABC, o discente retira sua proposta. Professor 37 
André Cravo discorda da premissa de ser obrigatório o estágio unicamente em escola 38 
pública. Acredita ser mais prático limitar as horas em escola pública e permitir ao aluno 39 
que escolha o restante. Professor Derval explica que é muito difícil o estabelecimento de 40 
percentuais, pois não há como fazer tal controle. A conselheira Maria Isabel esclarece que 41 
a resolução prevê atividades em outros ambientes educacionais. No ensejo, elucida que, 42 
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no parecer do CNE/MEC, está previsto ao aluno que já exerça atividade docente, 1 
dispensa de 50% do total da carga horária. Alguns Conselheiros manifestaram-se no 2 
sentido de que a UFABC, por estar integrada ao sistema de cotas e possuir um forte 3 
cunho social, traz intrínseca a priorização de que os alunos estagiem em escolas públicas. 4 
A representante discente da pós-graduação, Karina, passa a palavra a sua suplente, Kelly, 5 
que relata sua experiência como estagiária em escola pública, traçando um parâmetro 6 
com o comprometimento dessa em detrimento à prática da escola privada, que não tem 7 
interesse efetivo na formação do licenciando. Findas as discussões, encaminha-se para 8 
votação o item “c” da relatoria. Mantém-se a redação original do Art. 3º. Findas as 9 
discussões e propostas, encaminha-se para votação o documento total, com as devidas 10 
alterações. Aprovado por unanimidade. Atualização do Projeto Pedagógico do curso de 11 
Especialização em Ciência e Tecnologia, modalidade à distância. Professor Jeroen relata 12 
que o documento é uma atualização do projeto pedagógico do referido curso com o 13 
intuito de adequar o projeto às constantes alterações em cada edição do edital da 14 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)/Universidade 15 
Aberta do Brasil (UAB). Destaca as principais alterações: a) número de vagas; b) os 16 
polos selecionados não são mais especificados no projeto pedagógico; e c) as disciplinas 17 
oferecidas não estão associadas a docentes. Sugere as seguintes alterações: a) na seção 18 
2.2.1 indicar uma faixa para o número de vagas (200 a 250) e informar que o número 19 
exato será calculado de acordo com as regras do edital CAPES/UAB; b) compatibilizar a 20 
seção 2.2.3 “Forma de Ingresso” e a seção 2.5.1 “Processo de seleção de alunos”, 21 
uniformizando o texto; c) alterar a redação da seção 2.6. d) corrigir a tabela Avaliação do 22 
Curso no campo “Conteúdo, Atividades e Material Didático”; e) retirar o nome da 23 
docente na disciplina “A Química Extraordinária das coisas ordinárias – Química 24 
Divertida” . Por fim, declara-se favorável à aprovação do documento com as alterações 25 
sugeridas. Propostas acatadas pela área demandante. A representante suplente dos 26 
técnico-administrativos, Lídia, aponta as seguintes sugestões: a) nova redação para a 27 
seção 2.6: “Os documentos deverão ser entregues sob a forma de cópia reprográfica, ou 28 
autenticada ou acompanhada dos documentos originais, a secretaria do polo de apoio 29 
presencial na qual o candidato se escreveu.”; b) acrescentar na relação de documentos 30 
“e demais documentos exigidos pelo edital”; c) incluir que o público alvo seja 31 
“prioritariamente da rede pública”. Professora Itana acata as duas primeiras propostas, 32 
porém não acata a inclusão da palavra “prioritariamente”, esclarecendo que no primeiro 33 
edital lançado foi permitida a participação da rede particular de ensino. Já no segundo 34 
edital, essa participação foi somente da rede pública, e em comparação, o número de 35 
inscritos foi maior sem a rede particular. Acrescenta que a UAB está adotando 36 
providências, para evitar vagas ociosas e diminuir a evasão. Professor Kamienski 37 
questiona sobre possíveis problemas com documentação, ao que a conselheira Lídia 38 
relata que desde 2010 o procedimento é o mesmo descrito na redação sugerida e não 39 
houve problemas. Em votação, a proposta de inclusão do vocábulo “prioritariamente” foi 40 
rejeitada com 3 votos favoráveis, 7 contrários e 9 abstenções. Findas as discussões, o 41 
documento com alterações foi encaminhado para votação e aprovado com 1 abstenção. 42 
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Expediente: Plano de curso de pós-graduação stricto sensu em Engenharia de Produção 1 
em nível de mestrado e doutorado. Professor Kamienski relata histórico da proposta 2 
desde a criação do curso na Comissão de Novos Cursos de Pós-Graduação (CNPG), até a 3 
aprovação na Comissão de Pós-Graduação (CPG) e no Conselho do Centro de 4 
Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (ConCECS). Explana que o curso 5 
tem a coordenação da professora Patrícia Belfiore Fávero e a participação de 10 docentes, 6 
sendo 9 permanentes, e desses, 7 com dedicação exclusiva ao curso. Informa que serão 7 
oferecidas 20 vagas anuais, sendo 15 para mestrado e 5 para doutorado, apresentando 3 8 
linhas de pesquisa: Gestão da Produção e Operações (GPO); Modelagem, Otimização, 9 
Simulação e Controle de Sistemas  (MOS); e Qualidade e Engenharia de Produto  (QEP). 10 
Professor Marvulle parabeniza a iniciativa de apresentar a proposta em mestrado e 11 
doutorado, além da participação de professores dos outros Centros, em um curso de 12 
Engenharia. Professor Comarú questiona sobre a contribuição social da proposta, sendo 13 
essa uma diretriz da CAPES para a aprovação do curso. Professor Kamienski esclarece 14 
que na ficha de avaliação do curso há uma área chamada “Inserção Social” e cita que esse 15 
curso é extremamente positivo na região do Grande ABC, no que tange à interação com 16 
as empresas. Professor Gilberto afirma que o CECS apoia o curso e visa, em um futuro 17 
próximo, à inserção de um Mestrado Profissional na área, uma vez que a demanda é 18 
expressiva. Após outros comentários, acorda-se que o assunto retornará na Ordem do Dia 19 
da próxima sessão. Catálogo de disciplinas da Graduação 2012. A técnica em assuntos 20 
educacionais, Ana Maria de Oliveira, relata histórico do catálogo de disciplinas desde a 21 
aprovação do catálogo de 2011, até o momento, ressaltando que o atraso ocorreu devido 22 
ao período de paralisação das atividades em 2012.  Esclarece que no catálogo de 2012 23 
constam as disciplinas: obrigatórias do BC&T e do BC&H e os cursos de formação 24 
específica a eles vinculados; de opção limitada e livres dos cursos de formação específica 25 
vinculados ao BC&H; e as alterações de disciplinas aprovadas pela Comissão de 26 
Graduação (CG)  que contam na Resolução ConsEPE nº 139. Todas as disciplinas que 27 
constam no catálogo foram ofertadas até o terceiro quadrimestre de 2012 e adicionadas 28 
por ordem alfabética. Cita que além do nome das disciplinas no catálogo, consta: código, 29 
ementa, carga horária, recomendação, bibliografia básica e complementar. Alega que, 30 
uma das principais importâncias do catálogo, entre outras, é a padronização das 31 
informações sobre as disciplinas, que auxilia nas matrículas; históricos; reconhecimento 32 
de cursos; criação e revisão de projetos pedagógicos dos cursos; equivalências e 33 
convalidações de disciplinas; aquisição de livros pela Biblioteca. Por fim, cita que, entre 34 
as perspectivas para o catálogo de 2013 estão a alteração de todas as siglas, conforme 35 
Resolução ConsEPE nº 150, e a redefinição de critérios para inclusão de disciplina. A 36 
representante dos técnicos administrativos, Ana Crivelari, questiona a inclusão de 37 
algumas disciplinas que não estão sendo ofertadas, o que ocasiona diversos problemas, e 38 
sugere que no próximo catálogo haja uma divisão entre as disciplinas que foram 39 
ofertadas, mas que não estão mais em vigor, e aquelas que continuam sendo 40 
disponibilizadas. Professora Itana entende que o catálogo deve conter as disciplinas 41 
permitidas a serem oferecidas e não somente as que foram ofertadas, uma vez que, o 42 
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catálogo não contemplando todas as disciplinas, altera o projeto pedagógico. Professor 1 
Marvulle considera que no próximo catálogo sejam atendidas as condições citadas e 2 
sugere que os coordenadores do BC&T e BC&H apresentem disciplinas de opção 3 
limitada. Passa a palavra ao professor Wesley Góis que esclarece que nem todas as 4 
disciplinas dos cursos de formação específica podem ser oferecidas como sendo de opção 5 
limitada ao BC&T, e para que se ofereçam disciplinas de opção limitada somente dos 6 
BIs, deve haver disponibilidade de docentes. Professor Derval esclarece que foi realizado 7 
um trabalho de unificação das disciplinas, com várias reuniões e muita pesquisa, e ocorre 8 
que as disciplinas ainda não ofertadas, não há nenhum histórico para se incluir no 9 
catálogo, o que pode ser revisto para o próximo ano. Findas as discussões, acorda-se que 10 
o assunto retornará na Ordem do Dia da próxima sessão. Como nenhum dos participantes 11 
desejasse fazer uso da palavra, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 12 
sessão às 17h52. Do que para constar, nós, Fabiane Alves, chefe da Divisão de 13 
Conselhos, Aline Regina Bella e Daniely Dias Campos, assistentes em administração da 14 
Secretaria-Geral, em conjunto com a secretária-geral, lavramos e assinamos a presente 15 
Ata aprovada pelo presidente em exercício, professor Valdecir Marvulle e pelos demais 16 
presentes à sessão. 17 
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