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Ata nº 11/2013/Ordinária/ConsEPE 
 
Aos 3 dias do mês de dezembro do ano de 2013, no horário das 14h, na sala dos Conselhos, 1º 1 
andar, Bloco A, Torre I da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 2 
5001, Bangu, Santo André, realizou-se a XI sessão ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa 3 
e Extensão (ConsEPE) da UFABC de 2013, previamente convocada e presidida pelo 4 
magnífico reitor Hélio Waldman, com a presença dos seguintes conselheiros: Gustavo Martini 5 
Dalpian, vice-reitor; André Mascioli Cravo, representante docente Centro de Matemática, 6 
Computação e Cognição (CMCC); Andreia Silva, representante suplente dos técnicos 7 
administrativos; Annibal Hetem Junior, diretor do Centro de Engenharia e Ciências Sociais 8 
Aplicadas (CECS); Carlos Alberto Kamienski, pró-reitor de pós-graduação; Denise Consonni, 9 
substituta do pró-reitor de graduação; Edson Pimentel, diretor do CMCC; Fernando Costas 10 
Mattos, representante docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Francisco 11 
de Assis Comarú, substituto do pró-reitor de extensão; Harki Tanaka, representante suplente 12 
dos coordenadores de cursos de graduação; Itana Stiubiener, representante docente do CMCC; 13 
Jeroen Schoenmaker, representante docente do CECS; José Paulo Guedes Pinto, representante 14 
suplente docente do CECS; Josué Silva dos Santos, representante discente da pós-graduação; 15 
Karina Kaori Nakama, representante discente da pós-graduação; Leandro de Souza Lima, 16 
representante suplente discente da graduação; Lidia Pancev, representante suplente dos 17 
técnicos administrativos; Marcela Sorelli, pró-reitora de pesquisa; Marcos de Abreu Avila, 18 
representante docente do CCNH; Marcos Duarte, representante dos coordenadores de cursos 19 
de pós-graduação; Maria Isabel Mesquita V. Delcolli, representante dos técnicos 20 
administrativos; Pedro Galli Mercadante, representante docente do CCNH (a partir das 21 
15h35); Pieter Willem Westera, representante suplente docente do CCNH (até as 15h35); 22 
Rafael Oliveira Senedese Cenedes, representante discente da graduação; Rodrigo Fresneda, 23 
representante docente do CMCC; Ronei Miotto, diretor do CCNH; Thiago Morais Ceratti 24 
Ribeiro, representante suplente dos discentes de graduação; Wesley Góis, coordenador do 25 
Bacharelado em Ciências e Tecnologia (BC&T); Ausências justificadas: Arilson da Silva 26 
Favareto, coordenador do Bacharelado em Ciências e Humanidades (BC&H); Ausentes: Aloá 27 
Dandara de Oliveira de Souza, representante discente da graduação; Ana Maria Pereira Neto, 28 
representante docente do CECS. Não-votantes: Soraya Cordeiro, secretária-geral; Fabiane de 29 
Oliveira Alves, chefe da Divisão de Conselhos; Apoio administrativo: Daniely Dias Campos e 30 
Thiene Pelosi Cassiavillani, assistentes em administração da Secretaria-Geral. Fernanda 31 
Bertuchi, técnica de laboratório da CLD; Luciana M. Milena, técnica em assuntos 32 
educacionais da CLD; Marcelo Augusto Christoffolete, docente do CCNH; Marcus Vinícius 33 
da Silva Abrão, discente de graduação; Rodolfo Reis Cristo, discente de graduação; Sérgio 34 
Augusto Alonso Ballaminut, administrador da ProGrad; Vinícius Cifú Lopes, chefe da 35 
Divisão de Ensino e Aprendizagem Tutorial (DEAT). Informes da Reitoria: 1) Professor 36 
Waldman informa sobre sua participação no lançamento do Programa Sistema Espacial para 37 
Realização de Pesquisa e Experimentos com Nanossatélites (Serpens), no dia 02 de dezembro, 38 
em Brasília, Distrito Federal. Expõe que o evento teve a finalidade de explicar o 39 
funcionamento do programa, que contará com a participação do curso de Engenharia 40 
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Aeroespacial da UFABC, além de outras Universidades e Institutos Federais Brasileiros e 41 
algumas parcerias internacionais. Finaliza, parabenizando os coordenadores, professores e 42 
alunos do curso de Engenharia Aeroespacial da UFABC; 2) apresenta e dá as boas-vindas aos 43 
novos diretores eleitos dos Centros, professores Annibal Hetem Júnior, diretor do CECS, 44 
Edson Pinheiro Pimentel, do CMCC e Ronei Miotto, do CCNH; 3) passa a palavra à 45 
secretária-geral, Soraya Cordeiro, que solicita a promoção do item 3 do Expediente, 46 
Calendário ConsEPE 2014, para a Ordem do Dia, devido à urgência de sua apreciação. Em 47 
votação, a solicitação é aprovada por unanimidade. Informes dos conselheiros: 1) Professor 48 
Waldman passa a palavra para Maria Estela Conceição de Oliveira Souza, da Divisão de 49 
Estágios da ProGrad, que apresenta o relatório anual de convênios firmados, em 50 
conformidade com a Resolução ConsEPE nº 60. Comunica que, desde o início do ano de 2013 51 
até a presente data, foram firmados 107 convênios de cooperação, sendo um com agente de 52 
integração e 106 diretamente com empresas. Desse modo, há um total de 370 convênios de 53 
cooperação, sendo 17 com agentes de integração e 353 com empresas. Quanto aos alunos dos 54 
Bacharelados Interdisciplinares (BIs) que estão estagiando, somam-se 388, dos quais 54 estão 55 
vinculados ao Bacharelado em Ciências e Humanidades (BC&H); 2) professor Edson 56 
Pimentel apresenta relatório final do Projeto Piloto para Mediação da Educação por Novas 57 
Tecnologias de Informação e Comunicação na Modalidade Semipresencial, que teve início 58 
em novembro de 2012, com a aprovação do ConsEPE e publicação de edital. Acrescenta que 59 
os objetivos do projeto foram incentivar o uso de Novas Tecnologias de Informação e 60 
Comunicação (NITCs) e experimentar o uso de NITCs em um contexto controlado, a fim de 61 
analisar os resultados. Para a coordenação do projeto foi nomeado um Grupo Gestor com 62 
representantes docentes, discentes e técnicos administrativos. O projeto foi separado em três 63 
etapas: planejamento, que trata da composição, capacitação de monitores e tutores, elaboração 64 
do material instrucional e matrícula; execução, abordando a dinâmica do curso desde a aula 65 
inaugural até a divulgação dos resultados finais para os alunos; avaliação contemplando a 66 
preparação e análise dos dados de desempenho e interação dos estudantes. No decorrer do 67 
curso, os alunos contaram com diversos materiais didáticos, como slides, vídeo aulas e outras 68 
ferramentas, como o Facebook e YouTube. A disponibilização do material e entrega das 69 
atividades foram feitas por meio do TIDIA-AE/UFABC e do WebSite. No total houve 99 70 
matrículas deferidas que se dividiram em duas turmas para aula inaugural e, posteriormente, 71 
divididas em grupos menores para o acompanhamento de tutores e monitores. Foram 72 
realizados alguns plantões presencias e virtuais, porém, ambos com baixa procura. As 73 
avaliações foram realizadas em duas etapas, ambas presenciais, uma em sala de aula e outra 74 
em laboratório. O índice de evasão foi de 15,1%, considerado baixo para a modalidade. A 75 
taxa de aprovação entre os conceitos “A a D” foi de 83,7%. Após a finalização do curso foi 76 
realizado um questionário com os discentes, em que se constatou uma aprovação de 95%. 77 
Professor Edson finaliza seu relato considerando que o projeto teve seus objetivos alcançados 78 
de forma satisfatória, que uma nova edição da mesma disciplina pode ser oferecida sem haver 79 
muito retrabalho e que a expansão do projeto para outras disciplinas é possível, porém, com a 80 
criação de uma estrutura adequada. O representante dos discentes de graduação, Rafael 81 
Senedese, enfatiza o sucesso do projeto, corrobora a indisponibilidade do sistema TIDIA e a 82 
possibilidade de expansão da modalidade para outras disciplinas. Professora Denise Consonni 83 
parabeniza a equipe pelo afinco e empenho aplicado no projeto e acredita que esse deva ser 84 
expandido para outras disciplinas e futuramente até para cursos à distância; 3) professor 85 
Marcos Duarte parabeniza a equipe do projeto piloto e informa sobre uma ferramenta de 86 
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tecnologia gratuita, denominada “piazza.com”, que pode ser utilizada nessa modalidade, 87 
principalmente nos fóruns de perguntas e respostas, observações e correções. No ensejo, 88 
comunica que a presente data marca o Dia Internacional da Acessibilidade e sobre evento no 89 
Palácio do Planalto para apresentação de novas tecnologias de acessibilidade. Ressalta que o 90 
evento conta com a participação da UFABC, representada pelo professor Luís Riascos; 4) 91 
professor Kamienski informa que a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 92 
Superior (CAPES) faz avaliações trienais dos cursos de Pós-Graduação e, neste ano, o 93 
resultado deveria ter sido divulgado no dia 2 de dezembro. Porém, devido a atrasos, as notas 94 
somente serão anunciadas por volta do dia 9 de dezembro. Comunica que a Pró-Reitoria de 95 
Pós-Graduação aguarda respostas às propostas submetidas referentes aos cursos de doutorado 96 
em Computação e Matemática, em Engenharia Elétrica e em Políticas Públicas. Informa, 97 
também, sobre a espera da resposta do edital de Professor Visitante Nacional Sênior, que 98 
deveria ter sido disponibilizada em setembro de 2013; 5) professor Edson Pimentel solicita a 99 
promoção dos itens 7, 8 e 9 do Expediente para a Ordem do Dia, visto serem somente a 100 
homologação do relatório para a contratação de professor visitante. Após votação, as 101 
solicitações são aprovadas por unanimidade; 6) professor Francisco Comarú informa que, nos 102 
dias 21, 22 e 23 de novembro, ocorreu na UFABC e no Serviço Social do Comércio (SESC) 103 
de Santo André o I Encontro da Diversidade Cultural do ABC. O evento contou com a 104 
participação de diversos produtores culturais, artistas e coletivos de arte e cultura da região. 105 
Também contou com a presença do secretário de cultura da Bahia, professor Antônio Albino 106 
Rubi. Comunica que está em andamento uma discussão entre o Ministério da Educação e o 107 
Ministério da Cultura, acerca da formulação de programas conjuntos sobre o tema, o que, para 108 
a UFABC, é de extrema importância, uma vez que temos blocos de arte e cultura sendo 109 
construídos e a intenção de se criar o Bacharelado em Artes e Tecnologia.  Por fim, agradece 110 
a todos que participaram e contribuíram para o sucesso do evento; 7) professor Ronei Miotto 111 
comunica que a única professora de Libras da UFABC solicitou sua saída da Universidade. 112 
Recorda que Libras é uma disciplina obrigatória para todas as licenciaturas e deve ser optativa 113 
para todos os cursos de nível superior do Brasil, além de outras previsões legais, como, por 114 
exemplo, a capacitação de docentes e técnicos administrativos da UFABC. Informa que, 115 
recentemente, a UFABC recebeu um questionamento feito pelo Instituto Nacional de Estudos 116 
e Pesquisas Educacionais (INEP), sobre a qualificação continuada do corpo docente, 117 
inclusive, para professores de Libras.  Por fim, comunicou que já foi aprovada uma solicitação 118 
para contratação de professor visitante na área de Libras, porém, há dificuldades nessa 119 
contratação, uma vez que no Brasil existem somente 9 doutores e 24 mestres nessa área. Por 120 
esse motivo, solicita que se inicie um debate para alterar algumas configurações desse 121 
concurso que viabilize a contratação de especialistas; 8) o representante dos discentes de 122 
graduação, Leandro de Souza, informa que dia 19 de novembro ocorreu, na rampa do bloco 123 
A, um evento para promoção de mais áreas de convivências na UFABC, contando com 124 
grande participação de discentes e docentes.  Questiona sobre o próximo passo para 125 
implementação do projeto piloto relatado como programa padrão da UFABC. Professora 126 
Denise esclarece que nos últimos quatro anos todas as iniciativas e projetos pilotos, no âmbito 127 
da graduação, foram transformados em programas. Acrescenta que a ProGrad tem interesse 128 
em transformar esse projeto em programa e acredita que na próxima gestão dar-se-á a 129 
continuidade necessária. Ordem do Dia: Ata da X sessão ordinária de 2013, realizada no dia 130 
12 de novembro de 2013. Professora Itana solicita complementação de sua fala acerca do 131 
“Recurso à sanção aplicada ao discente de graduação Marcus Vinícius da Silva Abrão”. A 132 
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secretária-geral informa que será descrita a fala integral da professora. Não havendo mais 133 
discussões, a ata, com a complementação, é aprovada com 4 abstenções. Recurso à sanção 134 
aplicada ao discente de graduação Marcus Vinícius da Silva Abrão. A relatora, Maria Isabel 135 
Mesquita Vendramini Delcolli apresenta histórico dos fatos que culminaram na aplicação da 136 
sanção ao discente. Em seguida, expõe parecer da Procuradoria Jurídica (PJ) que denotou a 137 
impossibilidade da aplicação de qualquer sanção não prevista em Regimento ou Estatuto da 138 
UFABC. Acrescenta ser favorável à manutenção da sanção como sendo exemplar. Por fim, 139 
propõe que a suspensão seja aplicada a partir do início do primeiro quadrimestre de 2014. O 140 
conselheiro Rafael Senedese propõe que a sanção vigore a partir do retorno do recesso de 141 
final de ano. Proposta não aprovada com 6 votos favoráveis, 13 contrários e 6 abstenções. 142 
Parecer da relatora aprovado com 19 votos favoráveis e 7 abstenções. Fica, portanto, mantida 143 
a sanção aplicada pela Comissão que tratou do caso. Houve sugestões por parte de alguns 144 
Conselheiros de que as Comissões Permanente para Apuração de Transgressões Disciplinares 145 
e Aplicação de Sanções para Discente dos Cursos de Graduação, Extensão e Pós-Graduação 146 
elaborem seus regimentos internos. Minuta de Resolução que institui a Coordenação dos 147 
Laboratórios Didáticos de Graduação (CLD) da UFABC e regulamenta a classificação dos 148 
laboratórios didáticos da UFABC. A relatora, Andréia Silva, apresenta o documento e seu 149 
contexto até chegada ao ConsEPE. Afirma considerá-lo de extrema importância, por trazer a 150 
implantação institucional da CLD. Considera o texto, no geral, claro e conciso, sugerindo 151 
alterações pontuais: 1) no Art. 1°, como muitos dos termos colocados nos incisos do artigo 152 
não são objetivos, mas atividades cotidianas, propõe que, onde se lê: “Instituir a CLD – 153 
Coordenação dos Laboratórios Didáticos da UFABC, setor ligado à Pró-Reitoria de 154 
Graduação, com o objetivo de:[...]”, leia-se: “ Instituir a CLD – Coordenação dos Laboratórios 155 
Didáticos da UFABC, setor ligado à Pró-Reitoria de Graduação, com as atribuições de:[...]”; 156 
2) no Art. 3º, inciso V, como não há, atualmente, apoio administrativo individualizado para 157 
cada categoria de laboratório, sugere a supressão de trecho do texto, a não ser que a área 158 
demandante tenha a clara intenção de providenciar apoio administrativo individualizado para 159 
cada categoria de laboratório. Onde se lê: “ Equipe de apoio técnico laboratorial, 160 
administrativo e educacional para cada categoria de laboratório.”, leia-se: “Equipe de apoio 161 
técnico laboratorial, administrativo e educacional.”;  3) no Art. 3º, parágrafo 1º,  a redação, tal 162 
como está, sugere que o pró-reitor de graduação teria de nomear, por portaria, além dos 163 
coordenadores, todos os servidores em cada categoria de laboratório. Como crê não ser esse o 164 
desejo da área demandante, propõe que, onde se lê: “Os coordenadores e os membros da 165 
equipe de apoio administrativo e educacional serão designados pelo pró-reitor de graduação 166 
dentre os servidores da UFABC.”, leia-se: “Os coordenadores serão designados pelo pró-167 
reitor de graduação.”; 4) considerando que a responsabilidade pelos bens patrimoniais 168 
alocados nos laboratórios é de cada coordenador e de corresponsabilidade do pró-reitor de 169 
graduação, acredita que essas pessoas são as indicadas para estabelecer as regras de acesso 170 
aos espaços. Ainda, uma submissão de tais regras à Comissão de Graduação sobrecarregaria, 171 
ainda mais, a sua pauta, atrasando o estabelecimento dessas normas e de outros assuntos da 172 
graduação. Portanto, sugere que, no Art. 5°, onde se lê: “As normas para alocação, acesso e 173 
utilização dos laboratórios didáticos serão propostas pela CLD, sendo delegada à Comissão de 174 
Graduação sua análise e aprovação.”, leia-se: “As normas para alocação, acesso e utilização 175 
dos laboratórios didáticos serão estabelecidas pelo coordenador de cada categoria de 176 
laboratório e aprovadas pelo pró-reitor de graduação”. Por fim, a relatora emite parecer 177 
favorável à aprovação do documento, desde de que sejam acatadas as alterações sugeridas. 178 
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Professora Denise acata as sugestões da relatora. Diversos conselheiros manifestam suas 179 
opiniões quanto às atribuições da CLD, a maneira como será coordenada e sua participação na 180 
alocação dos laboratórios para as disciplinas. Por fim, professor Dalpian encaminha as 181 
propostas de aprimoramento: a) alteração do nome “Coordenação dos Laboratórios Didáticos 182 
de Graduação” para “Coordenadoria dos Laboratórios Didáticos de Graduação”. Proposta 183 
acatada pela área demandante; b) acréscimo de inciso no Art. 1º, com a redação: “Estabelecer 184 
normas para a utilização dos laboratórios didáticos, para fins de escopo acadêmico”. Sem 185 
manifestações contrárias, a proposta foi aprovada; c) supressão do parágrafo 2º do Art. 2º. 186 
Encaminhada para votação, a proposta não foi aprovada; d) alteração do parágrafo 1° do Art. 187 
3° para “Os coordenadores serão designados pelo pró-reitor de graduação, que poderá 188 
nomear um deles como representante da CLD”. Em votação, a proposta conta com 9 votos 189 
favoráveis, 9 contrários e 4 abstenções. Tendo em vista o empate, o presidente faz uso de seu 190 
voto de minerva e opta pela manutenção da redação da proposta original; e) alteração da 191 
redação do parágrafo 2º do Art. 4º para “A CLD deverá analisar e ratificar, em colaboração 192 
com as coordenações de curso, o processo de alocação das disciplinas com atividades 193 
práticas, visando, juntamente com as coordenações de cursos, a otimização dos recursos e a 194 
destinação de laboratórios didáticos apropriados às atividades previstas no caput.”. Proposta 195 
acatada pela área demandante; f) alteração da redação do Art. 5º para: “As normas para 196 
alocação, acesso e utilização dos laboratórios didáticos serão estabelecidas pelo 197 
Coordenador de cada categoria de laboratório, e aprovadas pelo pró-reitor de graduação, 198 
ouvida a Comissão de Graduação”. Não havendo manifestação contrária, a proposta é 199 
considerada aprovada. Findas as propostas, o documento como um todo é encaminhado à 200 
votação e aprovado por unanimidade. Calendário ConsEPE 2014. A secretária-geral, Soraya 201 
Cordeiro, explica que o calendário de reuniões do ConsEPE de 2014 foi elaborado de acordo 202 
com o Calendário Acadêmico aprovado na última reunião do Conselho, de modo a não haver 203 
reuniões nos períodos de recesso. Não há discussões ou manifestações contrárias, 204 
considerando-se, assim, o item aprovado. Homologação do relatório final para contratação de 205 
professor visitante na área de Ciência da Computação: Marina Sparvoli de Medeiros – 206 
referente ao Edital nº 120/2013. Professor Edson Pimentel explica que o item constava na 207 
pauta da reunião anterior, mas foi retirado devido a um recurso interpolado por outro 208 
candidato e, finalizado o julgamento do recurso, o item retornou à pauta do ConsEPE. Em 209 
seguida, expõe a relação dos candidatos habilitados no concurso e suas respectivas notas. Não 210 
havendo manifestações contrárias, o item é aprovado. Homologação do relatório final para 211 
contratação de professor visitante na área de Matemática: Alexsander Getmanenko e Ivan 212 
Kaygorodov – referente ao Edital nº 132/2013. Professor Edson Pinheiro Pimentel informa 213 
que duas vagas foram disponibilizadas nesse edital e que foi realizado contato com os dois 214 
primeiros colocados entre os seis candidatos aprovados. Acrescenta que um deles manifestou 215 
intenção de assumir o cargo, enquanto o outro ainda não encaminhou sua resposta. Não 216 
havendo manifestações contrárias, o item é aprovado. Homologação do relatório final para 217 
contratação de professor visitante na área de Stylianos Dimas – referente ao Edital nº 218 
133/2013. Professor Edson Pimentel comenta o processo, expondo ter havido apenas um 219 
aprovado dentre os três candidatos inscritos. Não havendo manifestações contrárias, o item é 220 
aprovado. Expediente. Minuta de Resolução que substitui as Resoluções ConsEP nº 12 e nº 221 
60 e regulamenta a criação do Comitê de Estágios e o procedimento para a realização de 222 
Convênio de Cooperação de Estágio para alunos de graduação da UFABC. Maria Estela 223 
Conceição de Oliveira Souza apresenta a minuta, informando que ela substitui e consolida as 224 
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Resoluções ConsEP no 12, que criou o Comitê de Estágios e, n° 60, que regulamentou o 225 
procedimento para a realização  de Convênio de Cooperação de Estágio  para alunos de 226 
graduação da UFABC. Informa haver alterações, apenas no Art. 1°, em que foram 227 
acrescentadas algumas competências ao Comitê antes não previstas e, no Art. 2º, em que, a 228 
pedido da Comissão de Graduação, foi disposto que, dentre os coordenadores indicados pelo 229 
pró-reitor de graduação, haverá, ao menos, um docente vinculado aos cursos de licenciatura 230 
da UFABC. Não há discussão. Professor Waldman informa que o item retornará na Ordem do 231 
Dia da próxima sessão ordinária. Minuta de Resolução que dispõe sobre o Projeto Piloto para 232 
instituição do Laboratório de Idiomas da UFABC. Sem a presença do relator, acorda-se que o 233 
item será incluso na pauta da próxima sessão ordinária. Minuta de Resolução que Institui o 234 
Curso de Inserção Universitária (CIU) da UFABC. Minuta de Resolução que Institui o Curso 235 
de Inserção Universitária (CIU) da UFABC. Professor Vinícius agradece os envolvidos no 236 
projeto e apresenta seu histórico. Informa que o curso preenche o tempo entre a matrícula e o 237 
início do primeiro quadrimestre, aproximando os alunos ingressantes da UFABC. Acrescenta 238 
que as aulas ministradas revisam o conteúdo do Ensino Médio e ensinam a estrutura da 239 
UFABC, de modo a possibilitar melhor aproveitamento da estrutura interdisciplinar desde o 240 
ingresso na UFABC, prevendo início do 1º quadrimestre ideal. Explica que o curso está 241 
estruturado em quatro encontros, sendo oito módulos de duas horas. Os ministrantes são 242 
docentes, TAs, alunos veteranos de graduação  e alunos de pós-graduação. Conta com apostila 243 
e material de suporte, além de oferecer atividades à distância pela Tecnologia de Informação 244 
para o Desenvolvimento da Internet Avançada (TIDIA). Cita os módulos atuais: Sistema 245 
Universitário; Leitura e Interpretação; Estruturação e Redação; Organização de Estudos e 246 
Trabalho; Ciências; Matemática I e II; Raciocínio Lógico e Algorítmico. Por fim, apresenta os 247 
dados obtidos com as primeiras turmas e detalha o planejamento para 2014. Professor 248 
Waldman narra que esse projeto já foi realizado em dois anos e acredita estar amadurecido 249 
para ser instituída como atividade regular da UFABC. Opina que um dos grandes problemas, 250 
tanto para os alunos quanto para os professores, é a lacuna entre o Ensino Médio e a 251 
universidade. Há todo um contexto a ser passado para os alunos e é importante a colaboração 252 
da instituição para minimizar os impactos aos ingressantes. O representante dos discentes de 253 
graduação, Rafael, opina que o projeto é muito bom e fez muita falta nos primeiros anos. 254 
Sugere a inclusão, no Art. 2º, dentro dos objetivos, o trecho a seguir: “apresentar o 255 
funcionamento administrativo da UFABC”. Acredita que dessa forma, o aluno terá condições 256 
de buscar respostas ou ajuda nos setores corretos. Conselheira Maria Isabel cita o acolhimento 257 
como uma das atividades da UFABC, em que são apresentados os setores da UFABC e o 258 
aluno tem o primeiro contato com os coordenadores dos Bacharelados Interdisciplinares 259 
(BIs). Propõe que haja uma articulação entre o projeto e o acolhimento. Professor Dalpian 260 
parabeniza os idealizadores do projeto. Trata-se de um passo intermediário entre passar do 261 
Ensino Médio para o Superior, o que contribui na adaptação dos alunos. Concorda com a 262 
Conselheira Isabel, passando algumas atividades do acolhimento para o CIU. Professor 263 
Wesley corrobora as falas com relação ao acolhimento. Considera interessante a parte da 264 
tutoria, que impactará na vida acadêmica do aluno. Deve-se sair dessa condição instrucional, 265 
tratando os alunos como pessoas que passaram pelo processo de seleção e colocá-los como 266 
agentes de grande importância na construção da UFABC. Professor Vinícius, como 267 
demandante, acata a proposta do Rafael. Informa ainda que a proposta da CG é de que ela 268 
mesma faça o balanceamento do CIU, ano a ano e, se for o caso, até modificar seu formato. 269 
Há uma sugestão de modelo híbrido aos alunos ingressantes. A CG solicita ao ConsEPE que 270 
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tenha autonomia para alterar sua estruturação com base na vivência. Esclarece que se optou 271 
por trazer para o CIU a parte de discussões de disciplinas, por considerar importante ao aluno 272 
basear-se em coisas concretas para sua inserção na UFABC. Professor Waldman concorda 273 
que o acolhimento e o CIU são voltados ao mesmo público, porém com características 274 
diferentes, podendo, entretanto, articularem-se.  O acolhimento possui caráter comunitário, 275 
enquanto o CIU foca na estrutura acadêmica. Informa que o assunto retornará na Ordem do 276 
Dia da próxima sessão. Minuta de Resolução que revoga e substitui a Resolução ConsEPE nº 277 
19, que estabelece normas para admissão de professores visitantes. A secretária-geral, Soraya 278 
Cordeiro, informa que o presente documento é uma revisão da Resolução ConsEP nº19, 279 
aprovada em 21 de agosto de 2008 para adequação à Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 280 
2012, dentre outros ajustes. Apresenta as principais alterações realizadas: a) supressão do 281 
parágrafo único do Art. 2º, uma vez que a autorização nele citada, não é mais necessária; b) 282 
retirada da menção à Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) no Art. 4º;  c) 283 
alteração do inciso I do Art. 6º, para atender à Lei 12.772/2012.  Professor Ronei Miotto 284 
ressalta que no caso dos professores de Libras é necessário que tenham certificação de 285 
proficiência na Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS) o PROLIBRAS ao que Soraya 286 
sugere que essa informação seja considerada em edital; d) supressão da necessidade de 287 
encaminhamento à CPPD, no parágrafo 1º do Art. 7º; e) retirada do inciso II do Art. 14; f) 288 
alteração da redação do inciso VII do Art. 14, pois hoje o salário do professor visitante já é 289 
mencionado em edital. Comenta que a Lei nº 12.772/2012 deixa a critério da Instituição, o 290 
enquadramento da remuneração, desde que essa não ultrapasse o teto; g) alteração da redação 291 
do Art. 18; h) exclusão da disposição transitória, uma vez que a Comissão de Professor 292 
Visitante (CPV) foi extinta. Esclarece que essa contratação não se trata de concurso, mas de 293 
processo seletivo simplificado, sendo nomeada uma Comissão de Seleção, por Portaria da 294 
Reitoria, para avaliação dos candidatos e currículos, mas sem julgar recursos. Por fim informa 295 
que uma questão importante para deliberação do Conselho é quanto à composição da 296 
Comissão de Seleção, pois se tem utilizado professores da própria UFABC, atendendo ao 297 
princípio de economicidade. A representante dos técnicos administrativos, Maria Isabel, 298 
questiona acerca dos recursos contra o resultado do processo seletivo.  Soraya esclarece que, 299 
nesses casos, o julgamento do recurso é feito pelo reitor, ouvida a Comissão de Seleção. O 300 
representante dos discentes de graduação, Rafael, indaga sobre a contratação de pesquisadores 301 
e não professores, sendo que de cinco itens de avaliação, somente um deles diz respeito à 302 
experiência didática. Nesse momento, vários conselheiros manifestam-se, principalmente no 303 
tocante ao caráter emergencial das contratações e ao fato de que os critérios de avaliação 304 
utilizados foram aprovados em Comissões e Conselhos apropriados. Sugere-se que os 305 
candidatos sejam submetidos ao crivo de avaliadores externos. A representante dos técnicos 306 
administrativos, Andréia, questiona sobre afastamento de professor visitante para congressos 307 
e outros eventos, ao que professor Waldman esclarece que já houve autorização para 308 
afastamento de professor visitante, mas que deve isso deve ser feito com muito critério. 309 
Professor Dalpian solicita que os Centros incentivem esse tipo de contratação e sugere que 310 
seja verificada a possibilidade de retirada da dedicação exclusiva desses docentes. Professor 311 
José Paulo corrobora a fala de professor Dalpian, sugerindo que os itens de avaliação sejam 312 
complementados com uma prova didática. Novamente vários conselheiros se manifestam, 313 
alegando ser necessário que o docente tenha boa didática, mas que solicitar a presença física 314 
do candidato pode inviabilizar a contratação. Professor Waldman explana que existem 315 
diversas motivações para a contratação de professor visitante e que, dependendo dessas, pode 316 
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ser necessária a avaliação com prova didática. Sugere que o documento permita a aplicação 317 
dessa prova, mas sem obrigatoriedade. Findas as discussões, acorda-se que o item retornará na 318 
Ordem do Dia da próxima sessão. Tendo em vista o adiantado da hora, professor Waldman 319 
informa que os itens restantes serão incorporados na pauta da próxima sessão ordinária. Como 320 
nenhum dos participantes desejasse fazer uso da palavra, o magnífico reitor agradeceu a 321 
presença de todos e encerrou a sessão às 18h14. Do que para constar, nós, Fabiane de Oliveira 322 
Alves, chefe da Divisão de Conselhos, Daniely Dias Campos, assistentes em administração da 323 
Secretaria-Geral, em conjunto com a Secretária-Geral, lavramos e assinamos a presente Ata 324 
aprovada pelo presidente, professor Helio Waldman e pelos demais presentes à sessão. 325 
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