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Aos 4 dias do mês de junho do ano de 2013, no horário das 14h, na sala S312-1, 3º andar, 1 
Bloco A, Torre I da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, 2 
Bangu, Santo André, realizou-se a V sessão ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e 3 
Extensão (ConsEPE) da UFABC de 2013, previamente convocada e presidida pelo magnífico  4 
reitor Hélio Waldman, com a presença dos seguintes Conselheiros:  Gustavo Martini Dalpian, 5 
vice-reitor; Ana Lúcia Crivelari, representante dos técnico-administrativos; Anderson de 6 
França Queiroz, representante suplente discente da graduação; André Mascioli Cravo, 7 
representante docente do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC);  Arnaldo 8 
Rodrigues dos Santos Júnior, diretor do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); 9 
Bruna Ferraz Braga, representante discente da graduação; Derval dos Santos Rosa, pró-reitor 10 
de graduação; Francisco de Assis Comarú, substituto do pró-reitor de extensão;  Gerson Luiz 11 
Mantovani, representante suplente docente do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências 12 
Sociais Aplicadas (CECS); Gilberto Martins, diretor do CECS; Itana Stiubiener, representante 13 
docente do CMCC; Jeroen Schoenmaker, representante docente do CECS; João Manuel M. 14 
Coutinho, representante discente da graduação; José Fernando Queiruga Rey, coordenador do 15 
Bacharelado em Ciências e Tecnologia (BC&T); José Paulo Guedes Pinto, representante 16 
suplente docente do CECS; Josué Silva dos Santos, representante discente da pós-graduação; 17 
Juliano Marques Nunes, representante suplente dos técnicos administrativos; Karina Kaori 18 
Nakama, representante discente da pós-graduação; Leticie Mendonça Ferreira, representante 19 
suplente docente do CCNH; Lidia Pancev Daniel Pereira, representante suplente dos técnico-20 
administrativos (a partir das 16h15);  Marcela Sorelli Carneiro Ramos, substituta do pró-reitor 21 
de pesquisa; Pedro Galli Mercadante, representante docente do CCNH; Rafael Oliveira 22 
Senedese Cenedes, representante discente da graduação; Rail Ribeiro Filho, representante dos 23 
técnico-administrativos (até as 16h15); Renato Rodrigues Kinouchi, representante suplente 24 
docente do CCNH; Roberto Serra, substituto eventual do pró-reitor de pós-graduação; 25 
Rodrigo Fresneda, representante docente do CMCC; Valdecir Marvulle, diretor do CMCC; 26 
Ausentes: Arilson da Silva Favareto, coordenador do Bacharelado em Ciências e 27 
Humanidades (BC&H); Daniel Miranda Machado, representante dos coordenadores de cursos 28 
de graduação; Marcos Duarte, representante dos coordenadores de cursos de pós-graduação.  29 
Não-votantes: Ivan Fiorelli dos Santos, secretário-geral em exercício; Fabiane Alves, chefe da 30 
Divisão de Conselhos; Maria Cristina Zomignan, chefe do setor de Secretaria Acadêmica; 31 
Renata Coelho, chefe da Divisão Acadêmica da ProGrad. Apoio administrativo: Aline Regina 32 
Bella, Aline Santiago Barboza e Daniely Dias Campos, assistentes em administração da 33 
Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, o magnífico reitor, após cumprimentar os presentes, 34 
abre a sessão, às 14h07 com os Informes do Reitor: 1) Professor Waldman sugere a Moção 35 
de congratulações ao professor Rodney Carlos Bassanezi, por ocasião da efeméride de seus 36 
setenta anos de idade e por suas inestimáveis contribuições para o Ensino da Matemática ao 37 
longo de toda a sua notável trajetória acadêmica. Aprovada por unanimidade. Informes dos 38 
Conselheiros: 1) Professor Derval informa que ocorrerá a solenidade de Colação de Grau 39 
nesta data. Pontua que se formam os primeiros egressos do Bacharelado em Ciências e 40 
Humanidades (BC&H). Deixa registrado que a UFABC está entrando em uma etapa em que, 41 
além dos cursos de graduação, os bacharelados interdisciplinares têm dado sua contribuição à 42 
sociedade. Professor Waldman complementa que a ocasião também seria importante por se 43 
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tratar da 10ª Colação de grau da UFABC. Salienta que, com a entrada dos calouros, alcançar-1 
se-á a marca de 10.000 alunos na UFABC. Ordem do Dia: Ata da IV sessão ordinária de 2 
2013, realizada em 7 de maio de 2013. Professora Leticie solicita correção no cabeçalho, uma 3 
vez que naquela sessão, embora seu titular, professor Marcos Ávila ter estado presente, foi 4 
apenas ouvinte tendo em vista encontrar-se em período de férias. Ela, portanto, esteve 5 
presente como votante. Documento aprovado, com a referida alteração, por unanimidade. 6 
Minuta de resolução que regulamenta as normas gerais para a realização de estágio curricular 7 
e estágio não curricular nos cursos de graduação em Engenharia da UFABC. Professor 8 
Marvulle mantém seu relato anterior, que consiste em parecer favorável à aprovação mediante 9 
a supressão do trecho “nas modalidades Engenharia Aeroespacial ou Engenharia Ambiental 10 
e Urbana”, no caput do Art. 12. O intuito é a não restrição do documento, citando nomes de 11 
alguns cursos de Engenharias, mas deixando para as Coordenações de cursos a decisão se eles 12 
devem ou não aproveitar tais atividades com o objetivo final citado no artigo. Professor 13 
Gilberto, na condição de área demandante, prefere manter as decisões de cada Engenharia. 14 
Ressalta que no Estágio Supervisionado I, é possível fazer o aproveitamento de Iniciação 15 
Científica (IC) em todas as Engenharias, mas em Estágio Supervisionado II, seis das oito 16 
Engenharias preferiram manter como anteriormente. Destaca que foi incorporado ao 17 
documento, no Art. 14, o aproveitamento de equivalências pelos estudantes que realizaram 18 
estágio em outras instituições, sejam elas nacionais ou internacionais. Professor Marvulle 19 
concorda com as alterações referentes às equivalências. O representante dos discentes de 20 
graduação, Rafael, concorda com o relator, explicando que as resoluções devem possuir 21 
caráter duradouro. Adverte que as coordenações estão em constante mudança e não há 22 
garantia da manutenção dessa decisão na próxima gestão. Discorda dos Art. 7º e 14, que 23 
exigem como requisito, em seu parágrafo único, a conclusão de duas disciplinas específicas, o 24 
que vai de encontro à liberdade de os alunos poderem montar sua grade. Professor Jeroen 25 
passa a palavra ao seu suplente, professor Everaldo, que explica a importância das duas 26 
disciplinas mencionadas no dispositivo, em especial no curso de Engenharia de Materiais. O 27 
representante suplente dos técnicos administrativos, Juliano, afirma que, com relação ao Art. 28 
2º, que discorre sobre as atribuições dos coordenadores de disciplinas, o Regimento Geral da 29 
UFABC, dispõe que cada hora de atividade acadêmica controlada representará um crédito. 30 
Acredita que coordenação não está incluída nesse tipo de atividade, por não ser uma atividade 31 
controlada. Propõe retirada da atribuição de créditos, prevista no Art. 2º e deixar claro que 32 
esses créditos serão contemplados na progressão funcional.  Professora Itana opina que o 33 
inciso II do Art. 7º sobrepõe a Resolução ConsEP nº 31, que faculta ao aluno o direito de não 34 
efetuar matrículas nos cursos da UFABC. Sugere que a redação esteja mais clara, 35 
contemplando o que já está sendo feito, com relação às responsabilidades dos coordenadores. 36 
Conselheiro Juliano solicita, ainda, que se realize uma verificação dos prazos previstos na 37 
Resolução. Com relação à questão dos créditos, mantém sua posição e sugere sua retirada e 38 
submissão do assunto ao ConsUni. Conselheiro Rafael salienta que se o aluno pode definir 39 
sua grade, esse também deve poder escolher em qual área estagiará. Acredita que determinar 40 
disciplinas não esteja de acordo com o Projeto Pedagógico da liberdade dos discentes. 41 
Questiona se o que traz o Art. 13 determina que a convalidação de estágios ocorra somente 42 
entre engenharias ou entre engenharias e BC&T. Professor Gilberto esclarece que a redação é 43 
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baseada no que vem sendo adotado na prática. Acredita que possa ser prevista convalidação 1 
com outros cursos, sempre mediante o crivo da coordenação. Professor Dalpian posiciona-se 2 
favorável à atribuição de créditos aos coordenadores, opinando que tal concessão não 3 
contraria o Regimento Geral. Findas as discussões, após secundadas, são encaminhadas para 4 
votação as propostas: 1) supressão do inciso I do Art. 2º: não aprovado, com 19 votos 5 
contrários, 3 favoráveis e 3 abstenções; 2) supressão do parágrafo único do Art. 7º: aprovado 6 
com 11 votos favoráveis, 8 contrários e 7 abstenções; 3) no Art. 19, onde se lê: “10 dias 7 
letivos”; leia-se “10 dias úteis”: acatado pela área demandante; 4) alteração no contexto do 8 
capítulo V, de maneira a contemplar outros cursos específicos: acatado pela área demandante. 9 
Ao final, documento como um todo foi votado e aprovado com 1 voto contrário. Minuta de 10 
resolução que regulamenta o processo de convalidação de disciplinas nos cursos de graduação 11 
da UFABC. O relator, Rafael Senedese, apresentou parecer favorável à aprovação, mediante a 12 
seguinte alteração: no parágrafo 1º do Art. 5º, onde se lê: “[...] apenas a carga horária e o 13 
conceito da disciplina de menor número de créditos.”; leia-se: “[...] apenas a carga horária e 14 
o conceito da disciplina de maior número de créditos”. Renata Coelho passa a palavra à chefe 15 
do setor de Secretaria Acadêmica, Maria Cristina, que explica que tal alteração não poderia 16 
ser possível, uma vez que a fórmula do Coeficiente de Aproveitamento (CA) é uma média 17 
ponderada em que é dividido o total pela soma dos créditos. Então, quanto maior o crédito, 18 
menor o resultado. Professora Itana questiona o caso de quando a disciplina muda de status, 19 
passando de obrigatória em uma matriz, para limitada em outra, e acaba acarretando 20 
problemas de convalidação, ao que Renata Coelho explica que quando ocorrem essas 21 
alterações, a tabela de convalidação acompanha a disciplina. O representante suplente dos 22 
técnicos administrativos, Juliano, acredita que se um aluno cursou 2 disciplinas que se 23 
convalidam, ele já fez esses créditos e, portanto, deve ganhar créditos por isso. Professor 24 
Derval esclarece que a presente resolução não apresenta qualquer contribuição com relação à 25 
classificação de disciplinas. Acredita que a questão da integralização pode ser tratada em 26 
outro documento, mas salienta que o Projeto Pedagógico traz essa flexibilidade com relação 27 
ao aproveitamento de créditos. Professor Dalpian opina que o Art. 9º, que trata dos casos 28 
omissos, contemplaria o questionamento da professora Itana, uma vez que, ao avaliar esses 29 
casos, a Pró-reitoria de Graduação (ProGrad) encontrará soluções de modo a auxiliar os 30 
alunos. Professor Gilberto completa afirmando que o caso de integralização de disciplinas 31 
pode, ainda, ser avaliado pelo coordenador de curso. Professor Derval corrobora, afirmando 32 
que há uma análise prévia pela ProGrad e, após, encaminha-se o caso para as coordenações 33 
que validam ou não os créditos. Professor Waldman solicita à ProGrad, que elabore uma 34 
proposta a ser encaminhada posteriormente ao ConsEPE. Findas as discussões, a proposta do 35 
relator é acatada pela área demandante, mediante reescrita da proposta, de modo que a 36 
convalidação seja realizada para o caso em que o aluno tenha melhor CA. Encaminha-se o 37 
documento para votação. Aprovado com 1 abstenção. Minuta de resolução que define a 38 
figura, as formas de indicação e as atribuições dos Coordenadores de Disciplinas nos cursos 39 
de graduação da UFABC. Professor Pedro Mercadante apresenta a relatoria destacando os 40 
principais tópicos discutidos na sessão anterior, dentre os quais: a) no Art. 4º, o prazo para a 41 
indicação do coordenador, em que esse deve ser indicado com antecedência. No entanto, a 42 
nomeação pelos diretores de Centro tem prazo máximo de duas semanas, após o início do 43 
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quadrimestre letivo, para ocorrer; b) no Art. 5º, a atribuição de créditos ao coordenador. Para 1 
o Art. 6º, apresenta uma proposta de nova redação: “Art. 6º Compete ao coordenador de 2 
disciplina ou ao grupo coordenador de disciplina: I- Realizar a interface entre os professores 3 
da disciplina e os coordenadores de cursos, coordenadores de laboratórios, a Pró-Reitoria 4 
de Graduação e os Centros, nas atividades e processos relacionados à disciplina, tais como 5 
seleção, orientação e avaliação de monitores, análise de equivalências e convalidações, 6 
distribuição das turmas entre os professores, em acordo com as normas vigentes; (retiram-se 7 
os itens II, III , IV e XVI da redação anterior) II- realizar a interface entre o corpo discente e 8 
os professores da disciplina, ouvindo eventuais reivindicações gerais dos discentes com 9 
relação a aspectos pedagógicos e acadêmicos da disciplina, estudando com a equipe de 10 
professores possíveis formas de atendimento e encaminhando propostas aos setores 11 
envolvidos; (item XVII) III- organizar em conjunto com a equipe de professores o material 12 
didático e o conteúdo programático da disciplina, incluindo revisão do material didático 13 
existente, produção de material complementar, planos de aula e cronograma, sistemática de 14 
avaliação, entre outro;   (incluídos aqui os itens V, VI, VII e VIII) IV- estudar e planejar 15 
anualmente com a equipe de professores, coordenadores e técnicos de laboratórios didáticos, 16 
as demandas com relação a aulas práticas e laboratórios, quando for o caso, verificando a 17 
preparação dos espaços e recursos necessários para sua implementação (item X, excluído 18 
item IX, por ser redundante); V- propor às coordenações de cursos, após discussões com a 19 
equipe de professores, eventuais alterações de ementa, carga de créditos e bibliografia 20 
relacionadas à disciplina, dentro dos fluxos, prazos, normas e procedimentos vigentes; (XIV)  21 
VI- sugerir às coordenações de cursos, a aquisição de material bibliográfico necessário ao 22 
desenvolvimento ou atualização da disciplina. (XV)  VII- participar, após avaliação das 23 
necessidades da disciplina, com a equipe de professores e o apoio dos coordenadores de 24 
curso e técnicos de laboratórios, dos processos de aquisição, substituição ou manutenção de 25 
equipamentos e material de consumo para a oferta de aulas práticas e em laboratórios 26 
relacionados à disciplina; (XIII excluído o XI e XII por ser redundante) VIII- organizar e 27 
enviar às coordenações de cursos, material que sumarize os resultados do oferecimento da 28 
disciplina no quadrimestre em questão (distribuição dos conceitos finais dos alunos em cada 29 
turma, dificuldades encontradas, sugestões de melhoria etc...), visando o aperfeiçoamento da 30 
disciplina em seus oferecimentos futuros; (XVIII) ”. Por fim, posiciona-se favorável à 31 
aprovação do documento. Em discussão, professor Rodrigo Fresneda pontua que o documento 32 
apresenta excesso de burocracia e de atribuições ao coordenador. Recomenda um estudo sobre 33 
o impacto na carga didática dos docentes, sugerindo que os técnicos administrativos exerçam 34 
algumas atividades, como por exemplo, estabelecer demandas para aulas práticas. Demonstra 35 
preocupação quanto ao Art. 6º, inciso III, sugerindo que seja rescrito. Professora Leticie passa 36 
a palavra ao professor Marcos Ávila que propõe acrescentar um parágrafo único no Art. 2º, 37 
sugerindo como possibilidade a nomeação de um coordenador de disciplinas, mesmo sendo 38 
um docente único. Professora Itana opina que o coordenador não deve atuar por três 39 
quadrimestres consecutivos. Alguns Conselheiros corroboram com a fala da professora Itana. 40 
O representante dos técnicos administrativos, Juliano, ressalta que já é feita uma compensação 41 
na atribuição de créditos e destaca a necessidade de uma resolução centralizadora. No entanto, 42 
o representante dos discentes de graduação, Rafael acredita que o referido período de 43 
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coordenação oferece mais segurança aos alunos. Considera que a troca constante prejudica o 1 
andamento da disciplina.  Professor Marvulle afirma que para coordenar as disciplinas são 2 
necessários de 12 a 13 docentes. Ressaltou que os docentes nessa função não dariam aula. A 3 
representante discente de graduação, Bruna, avalia que no BC&H a troca de coordenadores 4 
apresenta-se positiva. Professora Itana, acredita que mudanças na coordenação não causam 5 
impactos negativos. Professor Jeroen Schoenmaker defende que a definição do material de 6 
disciplinas com muitas turmas seja elaborado pela coordenação e salienta que a atribuição de 7 
créditos deve ser realizada.  Professor Dalpian avalia que diversas questões levantadas foram 8 
discutidas na CG e solicita que sejam apresentadas propostas efetivas por parte dos 9 
Conselheiros para aprimoramento do documento de modo que seja possível a votação. 10 
Professor Gilberto comenta que o cargo de coordenação não é vitalício e, se porventura, 11 
ocorrerem problemas, há a possibilidade de exonerar da função. Professor Arnaldo esclarece 12 
que a questão dos três quadrimestres é apenas uma sugestão, ressaltando que, atualmente, 13 
alocar coordenadores de disciplinas não é tão simples. Opina, considerando o teor das 14 
discussões, que a competência da CG fica prejudicada, uma vez que se rediscutem e 15 
redefinem pontos já explorados pela referida instância. A representante dos técnicos 16 
administrativos Ana Crivelari, passa a palavra à sua suplente, Andréia que comenta a respeito 17 
da delegação de atividades para os técnicos administrativos. Entende que é o coordenador 18 
quem deve realizar o planejamento da disciplina. Menciona, como exemplo, hipotéticas 19 
mudanças no experimento da disciplina, em que os técnicos administrativos não teriam 20 
subsídios para concretizar tal planejamento. Professor Waldman elenca alguns pontos 21 
expostos durante as discussões, entre eles, a proposta do Conselheiro Marcos Ávila, que 22 
consiste na hipótese de o docente lecionar e ser o coordenador de disciplina. Cita o Art. 5º, em 23 
que estabelece um número de créditos por turmas e não por professores. Professor Marcos 24 
questiona se não haveria situações em que seria pertinente um único docente responsável por 25 
todas as turmas do quadrimestre ser nomeado como coordenador e reitera sua sugestão: 26 
acrescentar ao Art. 2º um parágrafo único com a seguinte redação. “Em casos excepcionais e 27 
a critério da direção de Centro, um único docente responsável por todas as turmas em um 28 
quadrimestre, poderá ser nomeado coordenador da disciplina”.  Tendo em vista a falta de 29 
convergência de propostas, o representante discente, Rafael, sugere a manutenção do assunto 30 
na Ordem do Dia da próxima sessão. Proposta secundada e aprovada com 5 votos contrários e 31 
4 abstenções. Expediente: Professor Waldman propõe que o item Homologação do Ato 32 
Decisório ConsEPE nº 79, que aprovou, ad referendum, alterações no Projeto Pedagógico do 33 
Curso de Especialização em Ciência e Tecnologia, na modalidade de Ensino à Distância 34 
(EaD), do Expediente, seja promovido para Ordem do Dia. Aprovado por unanimidade. 35 
Professora Itana, relatora do item, passa a palavra ao professor Edson Pimentel, coordenador 36 
adjunto do Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), na UFABC. Professor Edson 37 
esclarece que a aprovação ad referendum do Ato Decisório, foi necessária, uma vez que a 38 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) lançou o edital para 39 
a chamada de cursos somente com 10 dias para resposta sobre a participação da UFABC. 40 
Antes, porém, de efetivar a participação da UFABC, o projeto pedagógico do referido curso 41 
necessitava de algumas alterações para ficar compatível com o edital, e ser aprovado por este 42 
Conselho. Cita algumas das principais mudanças como: a) a alteração de quantidade de vagas 43 
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por polo, em que o edital prevê que cada polo poderia ter somente 30 vagas, e no projeto 1 
pedagógico cada polo consta com 50 vagas; b) a alteração de alguns dos polos constantes do 2 
projeto pedagógico, sendo que, dos cinco polos que recebiam o curso, três foram vetados pelo 3 
Ministério da Educação, após vistoria; c) a alteração da quantidade total de vagas; d) a relação 4 
da lista de docentes, entre outras. Não há discussões. Encaminhado para votação, o ato foi 5 
homologado por unanimidade. No ensejo, professor Edson sugere que seja elaborado um 6 
método para que esse tipo de projeto seja previamente aprovado, uma vez que é reincidente o 7 
fato de a CAPES lançar editais com prazo muito curtos. Nesse momento professor Waldman 8 
passa a presidência da Mesa ao professor Dalpian. Minuta de resolução que regulamenta as 9 
normas para a realização de estágio obrigatório dos cursos de Licenciatura da UFABC. A 10 
relatora, Ana Crivelari, informa que relatará o item, uma vez que relatora inicial, professora 11 
Maria Cândida, não pôde estar presente à reunião. Destaca que o documento é uma revisão da 12 
Resolução ConsEP nº 88 e que foi criada uma comissão para sua elaboração. Pontua as 13 
principais mudanças, dentre as quais estão: a) a inclusão da Licenciatura em Filosofia, 14 
contemplando assim todos os cursos de Licenciatura da UFABC; b) no parágrafo único do 15 
Art. 1º, a inclusão do Bacharelado em Ciências e Humanidades; c) a supressão do Anexo; d) 16 
supressão do parágrafo único do Art. 4º; e) alteração do Art. 5º; f) supressão do §2º do Art. 17 
12; g) alteração de algumas nomenclaturas. No ensejo, aponta algumas sugestões de alteração 18 
no documento: no parágrafo único do Art. 1º substituir “...Bacharelado em Ciência e 19 
Tecnologia (BC&T) ou Bacharelado em Ciências e Humanidades (BC&H)...” por 20 
“...Bacharelados Interdisciplinares...”; no caput do Art. 5º alterar “ O Centro, ao qual o 21 
curso de licenciatura está vinculado...” por “A coordenação do curso...” e a supressão do 22 
parágrafo 1º do Art. 5º. O representante dos discentes de graduação, Rafael, questiona o fato 23 
de no documento não constar informações sobre os prazos de entrega dos documentos. 24 
Professor Derval ressalta a importância que a resolução tem ao definir as atribuições de cada 25 
função nos cursos de graduação. Professora Itana questiona sobre os créditos apontados no 26 
Art. 4º e comenta que este Conselho deve discutir acerca da possibilidade de delegação de 27 
atribuições à Comissão de Graduação (CG) de modo que as discussões em ambas as 28 
Instâncias possam ser otimizadas. Professor Derval corrobora com a fala da professora Itana e 29 
solicita uma reunião extraordinária para discutir-se a possibilidade de delegação de 30 
competências à CG. Professor Dalpian esclarece que o Expediente é o momento de se discutir 31 
o documento apresentado e informa que a Reitoria juntamente com a ProGrad irá trazer ao 32 
ConsEPE uma proposta de reorganização para a CG. Professor Marvulle informa que foi 33 
aprovada uma resolução que consolida os estágios das engenharias sem pré-requisitos e 34 
acredita que todos os cursos devem ser tratados da mesma forma, solicitando que os 35 
coordenadores de cursos justifiquem os pré-requisitos que constam no documento. O 36 
representante suplente dos técnicos administrativos, Juliano, questiona sobre o estágio ser 37 
realizado prioritariamente em escolas públicas e sobre alguns termos contraditórios. Alguns 38 
artigos citam que o aluno poderá realizar o estágio no terceiro ano, sendo que a UFABC 39 
trabalha com quadrimestres. Sugere que o documento permaneça no Expediente da próxima 40 
sessão. Ana Crivelari expõe alguns artigos do documento que se referem aos prazos de 41 
entrega dos documentos, informa que há uma resolução do Conselho Nacional de Educação 42 
(CNE) que determina que o aluno deverá cumprir 400 horas de estágio a partir da segunda 43 
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metade do curso e acrescenta que o documento será corrigido quanto ao termo “ano”. 1 
Professor Dalpian informa que as sugestões e questionamentos serão analisados pela área 2 
demandante e o assunto retornará na Ordem do Dia da próxima sessão. Atualização do 3 
Projeto Pedagógico do curso de Especialização em Ciência e Tecnologia, modalidade à 4 
distância. Professor Dalpian informa que essa atualização foi aprovada ad referendun, porém 5 
foi sugerido que o documento fosse exposto ao ConsEPE para conhecimento e outras 6 
alterações necessárias. Professora Itana relata que a CAPES usualmente lança os editais de 7 
chamada de curso com alterações e com prazos muito curtos e sugere que o projeto 8 
pedagógico do referido curso seja revisado sem muitas especificidades, sendo retiradas 9 
informações de aspectos variáveis. Acredita que, uma vez que grande parte dessas 10 
informações não depende da UFABC, tal procedimento facilitaria as alterações solicitadas 11 
pela CAPES. O representante discente da pós-graduação, Josué, parabeniza o projeto e 12 
comenta que está se perdendo muitos polos ou se criando empecilhos para que novos polos 13 
sejam aceitos por problemas de gestão da UFABC. Professor Edson Pimentel corrobora com a 14 
fala do Josué e acrescenta que há recursos da CAPES destinados à contratação de professores 15 
para esses polos, porém há muitas dificuldades na infraestrutura da UFABC em relação às 16 
parcerias e convênios para se conseguir esses recursos. Professor Gilberto sugere que sejam 17 
apresentados alguns dados sobre evasão no projeto. Professor Dalpian solicita que seja 18 
verificada a jurisprudência de se retirar os dados específicos do projeto pedagógico e expõe 19 
que o documento retornará na Ordem do Dia da próxima sessão. Como nenhum dos 20 
participantes desejasse fazer uso da palavra, o vice-reitor agradeceu a presença de todos e 21 
encerrou a sessão às 17h52.  Do que para constar, nós, Fabiane Alves, chefe da Divisão de 22 
Conselhos, Aline Regina Bella, Aline Santiago Barboza e Daniely Dias Campos, assistentes 23 
em administração da Secretaria-Geral, em conjunto com o Secretário-Geral em exercício, 24 
lavramos e assinamos a presente Ata aprovada pelo magnífico reitor, professor doutor Helio 25 
Waldman e pelos demais presentes à sessão. 26 
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