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Ata nº 010/2013/Ordinária/ConsEPE 
 
Aos 12 dias do mês de novembro do ano de 2013, no horário das 14h, na sala dos 1 
Conselhos, 1º andar, Bloco A, Torre I da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à 2 
Av. dos Estados, 5001, Bangu, Santo André, realizou-se a X sessão ordinária do Conselho 3 
de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) da UFABC de 2013, previamente convocada e 4 
presidida pelo magnífico reitor Hélio Waldman, com a presença dos seguintes Conselheiros: 5 
Gustavo Martini Dalpian, vice-reitor; Ana Maria Pereira Neto, representante docente do 6 
Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); André Mascioli 7 
Cravo, representante docente do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); 8 
Andréia Silva, representante suplente dos técnicos administrativos; Arnaldo Rodrigues dos 9 
Santos Júnior, diretor do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Bruna Ferraz 10 
Braga, representante discente de graduação; Daniel Pansarelli, substituto do coordenador do 11 
Bacharelado em Ciências e Humanidades (BC&H); Derval dos Santos Rosa, pró-reitor de 12 
graduação; Edson Pinheiro Pimentel, diretor pro tempore do CMCC; Everaldo Carlos 13 
Venâncio, representante suplente docente do CECS; Francisco de Assis Comarú, substituto 14 
oficial do pró-reitor de extensão; Gilberto Martins, diretor do CECS; Itana Stiubiener, 15 
representante docente do CMCC e vice-coordenadora do Bacharelado em Ciências e 16 
Tecnologia (BC&T); Jabra Haber, representante dos coordenadores de cursos de graduação; 17 
João Manuel M. Coutinho, representante discente de graduação; Josué Silva dos Santos, 18 
representante discente da pós-graduação; Klaus Frey, representante docente do CECS; 19 
Marcela Sorelli, pró-reitora de pesquisa; Marcos de Abreu Avila, representante docente do 20 
CCNH; Marcos Duarte, representante dos coordenadores de cursos de pós-graduação; Maria 21 
Isabel Mesquita V. Delcolli, representante dos técnicos administrativos; Pedro Galli 22 
Mercadante, representante docente do CCNH; Rafael Oliveira Senedese Cenedes, 23 
representante discente da graduação; Rail Ribeiro, representante dos técnicos 24 
administrativos; Renato Kinouchi, representante suplente docente do CCNH; Rodrigo 25 
Fresneda, representante docente do CMCC. Ausentes: Aloá Dandara de Oliveira de Souza, 26 
representante discente de graduação; Carlos Alberto Kamienski, pró-reitor de pós-27 
graduação; Karina Kaori Nakama, representante discente da pós-graduação; Não-votantes: 28 
Soraya Cordeiro, secretária-geral; Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão de 29 
Conselhos; Albemerc Moura de Moraes, técnico em assuntos educacionais; Annibal Hetem 30 
Jr., docente do CECS; Camilo Misura, técnico em assuntos educacionais; Denise Consonni, 31 
substituta oficial do pré-reitor de graduação; Guiou Kobayashi, docente de CMCC; Harki 32 
Tanaka, substituto do coordenador de graduação; João Pedro Gonçalves Rodrigues Pinto, 33 
discente de graduação; Juliano Marques Nunes, representante suplente dos técnicos 34 
administrativos; Leandro de Souza Lima, representante suplente discente da graduação; 35 
Lídia Pancev Daniel Pereira, representante suplente dos técnicos administrativos; Maria 36 
Cristina Zomignan, chefe adjunta da Divisão Acadêmica da Pró-reitora de Graduação 37 
(ProGrad); Renata Coelho, chefe da Divisão Acadêmica da Pró-reitora de Graduação; Saulo 38 
Marx de Paiva, discente de graduação; Thiago Morais Ceratti, representante suplente dos 39 
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discentes de graduação; Vinicius Cifú Lopes, chefe da Divisão de Ensino e Aprendizagem 40 
Tutorial (DEAT). Apoio administrativo: Aline Regina Bella e Thiene Pelosi Cassiavillani, 41 
assistentes em administração da Secretaria-Geral. Havendo quórum, o magnífico reitor, 42 
professor Hélio Waldman, após cumprimentar os presentes inicia a sessão às 14h15. 43 
Informes do Reitor: 1) Professor Waldman dá boas-vindas e empossa os novos 44 
representantes dos coordenadores dos cursos de graduação neste Conselho, professores Jabra 45 
Haber e Harki Tanaka, titular e suplente, respectivamente. Informes dos Conselheiros: 1) 46 
O representante dos discentes de graduação, Rafael Senedese, informa que o CPk retroativo 47 
que tem sido necessário para a resolução de estágios, do Centro de Engenharia, Modelagem 48 
e Ciências Sociais Aplicadas (CECS) tem ocasionado problemas aos alunos, com relação a 49 
prazos elevados. Segundo o que lhes foi informado, o sistema atual da Pró-reitoria de 50 
Graduação (ProGrad) só tem cálculo para a grade nova das engenharias, o que para o CPk 51 
retroativo não faz sentido, dado que os alunos necessitam que os cálculos sejam baseados na 52 
grade anterior. Recomenda que os prazos sejam mais baixos, para que não causem prejuízos 53 
na matrícula. Professor Derval questiona se houve alguma demanda efetiva com relação a 54 
prazos. Informa que fizeram um trabalho de mapeamento que definiu as atribuições com 55 
relação à ProGrad e aos Centros, que já teve um avanço relativo no atendimento como um 56 
todo. Completa que se faz necessárias mais informações sobre o que vem ocorrendo, para 57 
que sejam tomadas as devidas providências. Professor Jabra pontua que o CPk passou a ser 58 
emitido com base nas grades novas, fazendo com que o CPk dos alunos caísse. Em reunião 59 
com servidores da ProGrad, foi detectado esse problema e estão estudando a possibilidade 60 
de, caso não possa ser utilizado o CPk maior, que valham os dois. A divisão acadêmica deu 61 
mais uma semana para que os alunos informem seu CPk; 2) professor Comarú informa que a 62 
UFABC participou da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, em Brasília, entre os dias 63 
21 e 27 de outubro. Foi enviada uma delegação com dois docentes, três técnicos 64 
administrativos e dois discentes da graduação. A participação foi interessante e houve 65 
bastante interesse na UFABC. Pontua que neste ano o tema foi “Ciência, Saúde e Esporte” e 66 
a delegação contava com membros afetos às áreas de engenharia biomédica e neurociência. 67 
Prossegue, informando que aconteceu a “Semana da Ciência e Tecnologia” na UFABC, dos 68 
dias 4 a 8 de novembro, que contou com a participação da comunidade interna e externa. 69 
Segue, informando estão abertas as incrições para o “Encontro da Diversidade Cultural do 70 
ABC” que acontecerá entre os dias 21 e 23 de novembro. Tal evento é fruto de uma parceria 71 
com o Serviço Social do Comércio (SESC) e alguns movimentos de cultura. Por fim, 72 
comunica que na presente data inicia-se nova edição do curso de Especialização em Gestão 73 
Pública, destinado aos técnicos administrativos; 3) professor Derval informa que foi 74 
aprovado o Bacharelado em Políticas Públicas para o câmpus de São Bernardo, ampliando a 75 
possibilidade de a UFABC avançar com o pedido de reconhecimento junto ao Ministério da 76 
Educação (MEC); 4) professor Gilberto Martins solicitou promoção do item 10 do 77 
Expediente para Ordem do Dia. Após justificada e secundada, a proposta foi votada e 78 
aprovada por unanimidade, passando a figurar como item 2 da Ordem do Dia; 5) a 79 
representante dos técnicos administrativos Maria Isabel Delcolli passa a palavra ao seu 80 
suplente, Juliano Marques, que apresenta proposta de Moção com relação ao ocorrido nos 81 
dias da prova do último Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), ocasião quando os 82 
candidatos transexuais e transgêneros sentiram-se constrangidos por não poderem utilizar 83 
seus nomes sociais no Exame. Tal Moção vem no sentido de evitar esse tipo de 84 
constrangimento dentro da UFABC. Professor Waldman opina que não se trata 85 
especificamente de repúdio, mas de apoio e sugestão para que esse recurso, já utilizado pelo 86 
ConsEPE, seja divulgado. Faz leitura da proposta de texto: “Moção de Apoio e 87 
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Solidariedade: O Conselho De Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) da Fundação 88 
Universidade Federal do ABC (UFABC), no uso de suas atribuições, tomou conhecimento 89 
dos problemas enfrentados pelos candidatos travestis e transexuais no último Exame 90 
Nacional do Ensino Médio (Enem), que é utilizado como única forma de seleção para 91 
ingresso nos cursos de graduação da UFABC, em relação a constrangimentos sofridos na 92 
identificação devido à impossibilidade de utilização do nome social para tratamento e, 93 
considerando o disposto na Resolução ConsEPE nº105, que trata da inclusão do nome 94 
social de travestis e transexuais nos documentos acadêmicos, que tem como principal 95 
objetivo facilitar a inclusão dessas pessoas no ambiente universitário. O ConsEPE 96 
solidariza-se com os candidatos que sofreram qualquer constrangimento em virtude da 97 
impossibilidade da utilização do nome social na inscrição do Enem e apoia a inclusão de 98 
um campo específico para indicação de nome social para tratamento de pessoas com 99 
identidade de gênero diferente de seu registro civil no formulário de inscrição da próxima 100 
edição do Exame. X sessão ordinária, 12 de novembro de 2013”. No ensejo, professor 101 
Daniel Pansarelli registra como positivo, apesar desses incidentes com os candidatos 102 
mencionados, o sucesso do Exame, resultado do esforço também da comunidade. Em 103 
votação, Moção aprovada por unanimidade; 6) professor Edson Pimentel solicita retirada de 104 
pauta do item 9 do Expediente, em razão de recurso interposto por um dos candidatos. 105 
Informa que o tema retornará à pauta em momento oportuno. Assunto retirado de pauta; 7) 106 
professor Derval solicita promoção do item 5 do Expediente à Ordem do Dia. Justifica que 107 
se trata da melhoria do planejamento acadêmico 2014. A Mesa secunda a proposta. Em 108 
votação, promoção aprovado por unanimidade. Item passa a figurar como terceiro da Ordem 109 
do Dia. Ordem do dia: Ata da IX sessão ordinária de 2013, realizada em 8 de outubro de 110 
2013. Não há comentários. Aprovada com 2 abstenções. Homologação do relatório final 111 
para contratação de professor visitante na área de Políticas Públicas – referente ao Edital nº 112 
136/2013. Professor Waldman explica que se trata de homologação de concurso que ocorreu 113 
de 24 a 29 de outubro, em que foram aprovados dois candidatos. Professor Klaus Frey, na 114 
condição de presidente da banca, explica que foram selecionados dois candidatos, 115 
considerando a possibilidade de um candidato desistir. Foi feita uma avaliação, atribuídas 116 
notas com base nos critérios previstos em edital, no que tange à produção científica e 117 
atividades didáticas e optaram pelo professor Alan Vendrame, com mais experiência na área 118 
solicitada, que conta com duas turmas. Não há discussões. Após votação, o relatório foi 119 
aprovado por unanimidade. Calendário Acadêmico. A chefe adjunta da divisão acadêmica 120 
da ProGrad, Maria Cristina Zomignan, apresenta o calendário acadêmico 2014, que já foi 121 
previamente aprovado pelo ConsEPE, quando do retorno da greve. Explica que, a pedido da 122 
Assessoria de Comunicação e Imprensa (ACI), a principal alteração ocorreu por conta das 123 
solenidades de colação de grau, que passarão a ser aos sábados. A chefe da divisão 124 
acadêmica, Renata Coelho, complementa, informando que foi decidido na Comissão de 125 
Graduação (CG) que o início do 2º quadrimestre dar-se-ia após os três primeiros jogos do 126 
Brasil, na Copa do Mundo. Outro ponto discutido na CG foi o de que o feriado municipal 127 
em um dos câmpus fosse considerado nos dois. Passa à leitura de um email enviado pela 128 
chefe da ACI, Alessandra Castilho, que elencava as vantagens e desvantagens para que a 129 
colação de grau fosse feita aos sábados: “Vantagens: 1) O espaço que temos disponível, o 130 
maior da região do ABC (que não exige investimento para locação), já não comportará as 131 
próximas colações que estão crescendo uma média de 20% por edição; 2) a divisão de 132 
turmas possibilita ao formando mais conforto e maior número de convites disponíveis aos 133 
familiares. Essa divisão não é possível durante a semana por conta das atividades 134 
acadêmicas e profissionais dos alunos; 3) disponibilidade do formando e seus familiares 135 
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durante o dia, por não ser um dia útil. Há muitas reclamações dos alunos que precisam 136 
chegar cedo ao local por conta do trabalho; 4) o trânsito reduzido na cidade, o que evita 137 
atrasos de formandos, familiares e autoridades; 5) há possibilidade de o formando, no 138 
mesmo dia, receber os seus convidados em um evento particular (almoço, jantar), uma vez 139 
que realizamos apenas o ato solene formal; 6) nos sábados a possibilidade de a colação de 140 
grau conflitar com aulas é menor,  o que torna mais agradável e menos cansativo o evento 141 
para os professores e alunos; 7) dificilmente teríamos problemas com a lotação do 142 
estacionamento, conforme ocorreu na última cerimônia; 8) possibilidade de colocar os 143 
formandos no palco (150 formandos por horário aproximadamente). Isso dá maior destaque 144 
ao formando durante a cerimônia. Hoje eles ocupam espaço na plateia; 9) como foi 145 
contratada uma empresa para dar apoio na organização da solenidade, a necessidade de 146 
trabalho dos TAs na cerimônia passou do número de 25 para três. Esse número está 147 
garantido pela coordenação da ACI na cerimônia, portanto, não irá gerar 148 
descontentamento dos servidores TAs; 10) legalmente, os servidores podem trabalhar, 149 
havendo necessidade, no sábado para ter as horas compensadas em data a ser definida em 150 
conjunto com a chefia. Desvantagens: 1) Será necessária montar duas ou mais mesas 151 
diretivas (de acordo com o número de solenidades agendadas por sábado) para a condução 152 
da cerimônia. Com “isso, um número maior de professores e dirigentes deverá estar 153 
disponível”. Durante as discussões, Rafael informa que foi convidado pela ACI para realizar 154 
uma pesquisa entre os alunos sobre a questão de o evento ser aos sábados. Da parte dos 155 
discentes, tal alteração é bem-vinda. Com relação aos feriados municipais serem celebrados 156 
nos dois municípios, não concorda e justifica explicando que se aumentar o número de 157 
câmpus, tal decisão pode trazer prejuízos. Sugere, ainda, que as datas de matrículas dos 158 
Trabalhos de Graduação (TG) também constem no calendário.  Maria Isabel apoia fala do 159 
Conselheiro no que tange aos feriados, considerando tal ato como descabido. Anuncia que 160 
há um erro, no documento, no período do 1º quadrimestre, ao invés de “Troca de BIs”, o 161 
correto é “Troca de turno”. No 3º quadrimestre, ocorreria a inversão ao invés de “Troca de 162 
turno”, o correto é “Troca de BIs”. Professor Waldman afirma que há sete municípios no 163 
ABC e a UFABC foi criada para ter atuação multicâmpus, com possibilidade de se expandir 164 
para fora da região. Secunda proposta do Rafael. Professor Arnaldo discorda, opinando que 165 
o calendário é aprovado anualmente e a decisão tomada agora pode ser alterada 166 
posteriormente. Cita casos de reuniões de Conselho que foram desmarcadas por motivo de 167 
feriado em SBC. Pontua questões de logística no acompanhamento de disciplinas. Acredita 168 
que pode ser uma estratégia bem-vinda, por ser apenas um dia em cada câmpus. Professor 169 
Pansarelli comenta sobre a indefinição ainda na questão do domicílio acadêmico que não 170 
está regulamentada pelo ConsUni. Professor Marcos Avila concorda com ambos e reitera o 171 
transtorno causado nas disciplinas que são unificadas nos dois câmpus, quando em um deles 172 
acaba não tendo um dia de aula e no outro deveria ter, inviabilizando a sequência da 173 
disciplina, que já está estabelecido. São dois feriados, para o ano de 2014 e no futuro, tal 174 
impacto poderá ser reavaliado. Professor Waldman propõe que, dadas as justificativas, a 175 
proposta seja limitada e em caráter provisório para 2014, não gerando precedentes por conta 176 
dessa atuação multicâmpus. Findas as discussões, são dados os seguintes encaminhamentos: 177 
a) reverter celebração dos dois feriados nos dois câmpus: não aprovada com 5 votos 178 
favoráveis, 18 contrários e 2 abstenções. O feriado de um município será considerado nos 179 
dois câmpus; b) inclusão, no calendário, das matrículas de Trabalhos de Graduação (TG), 180 
acatado pela área demandante; c) solenidade das colações de grau em 10 de maio (ao invés 181 
de 30 de abril), 16 de agosto (ao invés de 12 de agosto), 29 de novembro (ao invés de 18 de 182 
novembro). O dia 5 de fevereiro fica mantido. Aprovado com 4 abstenções. Em votação, 183 
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calendário como um todo é aprovado por unanimidade. Expediente: Recurso à sanção 184 
aplicada ao discente de graduação Marcus Vinícius da Silva Abrão. O relator e interessado, 185 
Marcus Vinícius da Silva Abrão, apresenta-se e informa ser discente da UFABC desde o ano 186 
de 2009. Acrescenta estar prestes a concluir o BC&T e ter a pretensão de cursar o pós-187 
Bacharelado Interdisciplinar (pós-BI) em Engenharia Aeroespacial. Relata ter sido diretor 188 
social, nos anos de 2010 e 2011, da Associação Atlética Acadêmica XI de Setembro (AXIS) 189 
e, neste período, ter participado de algumas ações junto à ProEx: a) UFABC para Todos; b) 190 
Comissão Organizadora da Semana de Solidariedade e Cidadania da UFABC; c) Escola 191 
Preparatória da UFABC. Explica não ser contrário à sanção a ele aplicada, mas solicita a 192 
diminuição dos 30 dias de suspensão. Contextualiza os Conselheiros quanto aos fatos que 193 
levaram à instauração do processo, afirmando que foi acusado de roubo nas redes sociais, 194 
pelo também discente Douglas de Souza Leite, por diversas vezes, enquanto diretor da 195 
AXIS. Posteriormente, em encontro pessoal, tais acusações repetiram-se e, alterado, 196 
desferiu-lhe um único soco no rosto do Douglas. Solicita, então, não o cancelamento da 197 
penalidade, mas a diminuição do período, de modo a não prejudicar todo seu quadrimestre 198 
letivo. Esclarece que uma suspensão de 30 dias culminaria em reprovação por faltas em 199 
todas as disciplinas do quadrimestre, uma vez que suas faltas ultrapassariam o limite de 25% 200 
do total de aulas. Acrescenta que a suspensão também afetaria a organização da Escola 201 
Preparatória da UFABC para o ano de 2014, uma vez que nela exerce a função de 202 
coordenador e professor. Professor Jabra faz alguns questionamentos quanto à vida 203 
acadêmica do discente, que justifica ter obtido algumas reprovações pelo critério de 204 
frequência devido a razões de saúde. A discente Bruna relata ter tido problemas com 205 
membros da AXIS por questionar o valor das dívidas da Associação. Crê que a reação 206 
desses membros seja parecida com a do discente Marcus. Considera tais fatos inaceitáveis e 207 
apoia a sanção aplicada, uma vez que há histórico de agressividade por parte dos membros 208 
da AXIS. Rafael corrobora a fala de Bruna. Professor Pedro Galli questiona se a sanção já 209 
está sendo cumprida, ao que Marcus informa que enquanto corre o recurso, fica suspensa a 210 
aplicação da sanção. Professor Derval esclarece que, quando um discente interpola recurso, 211 
a sanção é automaticamente suspensa até que o caso se conclua. Professor Waldman expõe 212 
que as reais implicações da pena só poderão ser avaliadas ao fim do processo, quando a 213 
portaria for publicada, uma vez que a suspensão iniciar-se-á naquela data. Professor Marcos 214 
Avila lembra o episódio em que um docente agrediu outro, ato que culminou na demissão do 215 
agressor por ofensa física. Convida os Conselheiros à reflexão, tendo em vista o referido 216 
evento, se a punição, mesmo prejudicando o quadrimestre do aluno, seria, realmente, muito 217 
dura.  Rail passa a palavra para sua suplente, Lídia Pereira, que afirma ter acompanhado o 218 
trabalho do discente na Escola Preparatória da UFABC. Tece elogios quanto a seu 219 
desempenho e conduta. Afirma faltar alguns elementos no processo, uma vez que nenhuma 220 
testemunha foi ouvida, além de agressor e agredido. Juliano Marques comenta a fala da 221 
discente Bruna, solicitando que não sejam feitas generalizações. Informa ter sido membro do 222 
Diretório Central dos Estudantes (DCE) e ter acompanhado as atividades da AXIS. 223 
Esclarece que todo o imbróglio deu-se por uma dívida de cerca de R$ 40.000,00 que a 224 
Associação tem e com a qual todas as gestões têm apresentado dificuldades em lidar. Quanto 225 
ao mérito do processo, reflete que o fato de a vítima ter sido agredida não a isenta da culpa 226 
de ter agredido moralmente o discente Marcus. Atenta para pontos que devam ser 227 
considerados nesse e nos próximos processos, como: a maneira como o processo foi 228 
conduzido, o histórico do aluno e o fato de a suspensão causar-lhe prejuízos, inclusive, 229 
financeiros, uma vez que todas as bolsas recebidas pelo aluno não serão pagas durante o 230 
período de suspensão. Rail ressalta que um dos erros do discente Marcus foi, justamente, 231 
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não ter apontado as agressões morais por ele sofridas. Quanto à sanção, pondera que 30 dias 232 
podem significar muito ou pouco, dependendo da maneira como forem aplicados.  Sugere, 233 
então, que todas as suspensões sejam aplicadas a partir do primeiro dia letivo do 234 
quadrimestre seguinte. Rafael expõe não se estar avaliando o discente pessoalmente, mas 235 
suas ações em um fato isolado. Salienta que o discente Marcus teve todas as oportunidades 236 
de realizar uma representação formal contra o agredido e não o fez. Professor Waldman 237 
passa a palavra para Marcus Vinícius que expõe ter havido grande esforço na manutenção 238 
das imagens pessoal e institucional da AXIS e, em momento algum, os membros da direção 239 
dos anos de 2010 e 2011 atacaram ou agrediram qualquer discente.  Esclarece que essa é a 240 
primeira vez que se envolveu em qualquer caso de agressão dentro da UFABC. Informa ter 241 
solicitado o trancamento de algumas matrículas, devido à iminência da sanção, mas ainda 242 
aguarda resposta. Reitera concordar com uma punição, mas solicita a diminuição do tempo 243 
da sanção para que não tenha todo seu quadrimestre prejudicado. Professor Arnaldo 244 
corrobora a fala de Rafael e acrescenta que não se está julgando o histórico do aluno, mas o 245 
recurso a uma sanção aplicada por conta de uma agressão. Ressalta que o fato de a UFABC 246 
adotar um regime quadrimestral não pode ser parâmetro para o aumento ou diminuição de 247 
penas.  Em sua opinião, qualquer agressão física deveria acarretar em expulsão sumária. O 248 
representante discente de pós-graduação, Josué, percebe haver falhas no processo. Preocupa-249 
se com a questão do início da sanção, uma vez que, caso ela ocorra no período de férias, por 250 
exemplo, perde-se o sentido. Professor Comarú opina que não se deve analisar o currículo 251 
do aluno, mas sim o ato em si. Porém, percebe, neste caso, haver fatores agravantes e 252 
atenuantes. Dentre os fatores atenuantes, considera o reconhecimento do erro, o fato de ser a 253 
primeira vez que o discente é punido por agressão e a sua ativa participação em projetos de 254 
extensão. Solicita que se faça uma reflexão positiva acerca desse caso.  Considera 255 
importante que a UFABC construa uma cultura de paz. Para isso, acredita que se devam 256 
aplicar penas de prestação de serviços, pois essas trazem retorno à instituição e à sociedade. 257 
Propõe redução da sanção para 20 dias e que os 10 dias restantes sejam transformados em 258 
prestação de serviços à comunidade. A discente Bruna esclarece não ter se referido 259 
pessoalmente ao aluno Marcus Vinícius em sua primeira fala. Expõe, porém, haver uma 260 
preocupação muito grande, por parte da AXIS, em manter a honra de seus dirigentes e seus 261 
membros, para isso, utiliza-se, frequentemente, de ameaças aos discentes. Considera a 262 
proposta de pena alternativa muito boa. Professora Itana comenta que “pela percepção desse 263 
assunto, percebe que o Conselho está muito dividido, tem fala duras, direta e forte punição. 264 
E o que chama a atenção é que os próprios alunos estão realmente punindo o colega, isso 265 
me intriga. De acordo com os Conselheiros que se manifestaram, há falas que me identifico 266 
mais como a do Rail, do Juliano, do Chico. Minha dúvida é o tamanho da pena – é um 267 
problema que a Justiça em geral tem. Considera que 30 dias são poucos, a isso explica, 268 
nesse caso, se precisar pegar os 30 dias da Portaria não precisa estar aqui discutindo. As 269 
considerações feitas pelo Juliano, Rail, o que implica 30 dias, o que estamos julgando não é 270 
a Portaria, o que estamos julgando aqui é uma pessoa que tem considerações, tem 271 
circunstâncias, projetos de extensão e outras atividades, será que 30 dias não é uma pena 272 
muito grande? Não acho que tem que expulsar o aluno, concorda com o aluno Josué, 273 
existem outros tipos de agressões independente do processo estar bem instrumentado ou 274 
não. Considera que a pessoa ser chamada de ladrão sem justificativa é muito ofensivo, não 275 
vai entrar nesse mérito. Minha dúvida é o que temos que deliberar, decidir nesse Conselho é 276 
o tamanho da pena, serão só 30 dias, deve expulsar ou não? Fica essa pergunta, temos que 277 
julgar, o quanto vamos penalizar esse processo”(sic). Rail esclarece que penas recursais não 278 
podem ser aumentadas, sob qualquer hipótese. O discente João Coutinho relata já ter sido 279 
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agredido verbalmente pelo aluno Douglas Leite, assim como outros membros de entidades 280 
discentes. Acredita que tal fato deva ser considerado. Professor Daniel Pansarelli afirma que 281 
todas as posições foram colocadas e parece-lhe que alguns conselheiros estão equivocados 282 
quanto à matéria discutida. O que se está julgando é se a sanção aplicada ao discente foi 283 
justa, não o ato em si. Expõe sentir-se bastante esclarecido quanto ao tema e, portanto, 284 
propõe a passagem do item para Ordem do Dia.  Professor Derval menciona os Art. 78 a 82 285 
do Regimento Geral da UFABC que dispõem sobre o Regime Disciplinar, afirmando que as 286 
únicas penas previstas são advertência, suspensão ou expulsão. Acrescenta que a Comissão 287 
Permanente para Apuração de Transgressões Disciplinares e Aplicação de Sanções para 288 
Discentes dos Cursos de Graduação é muito trabalhosa, com procedimentos exaustivos e, 289 
nesse âmbito, a pena aplicada ao discente foi considerada branda. Ressalta que Marcus 290 
Vinícius teve todas as oportunidades de representar contra o discente Douglas Leite pelas 291 
agressões verbais sofridas, mas decidiu por não fazê-lo. Professor Jabra relata o histórico do 292 
aluno na UFABC, expondo haver reprovações por frequência e por mérito, o que, a seu ver, 293 
descaracteriza o argumento para a diminuição da sanção. Professor Comarú indaga se é 294 
possível que o ConsEPE proponha uma pena alternativa, diferenciada do que consta no 295 
Regimento Geral da UFABC. Professor Waldman informa ter o intrigado o fato de, no 296 
sistema vigente, uma suspensão de 30 dias ter implicações distintas, dependendo da data de 297 
sua aplicação.  Considera razoável que se estabeleça que todas as punições dar-se-ão a partir 298 
do primeiro dia de um quadrimestre. Para isso, a discussão acerca das punições deve ser 299 
retomada posteriormente. Ressalta que o Regimento Geral da UFABC estabelece apenas três 300 
tipos de punição: advertência, suspensão ou desligamento. Para que se possa adotar uma 301 
punição complementar de prestação de serviços à comunidade é necessário consultar a 302 
Procuradoria Jurídica, uma vez que tal forma de punição não está disposta em qualquer 303 
Estatuto ou Regimento. Assim, não considera viável a promoção do item à Ordem do Dia 304 
nesta data. Rafael solicita que a decisão seja tomada, uma vez que o tema já foi adiado por 305 
quatro sessões.  Professor Waldman reitera necessidade de parecer da Procuradoria para 306 
fomentar a tomada de decisão. Deste modo, encerra as discussões e afirma que o item 307 
voltará na Ordem do Dia da próxima reunião e que a Secretaria-Geral se encarregará de 308 
solicitar o referido parecer. Minuta de Resolução que institui a Coordenação dos 309 
Laboratórios Didáticos de Graduação (CLD) da UFABC e regulamenta a classificação dos 310 
laboratórios didáticos da UFABC. Devido ao período de férias da relatora, Luciana 311 
Martiliano Milena, o servidor Albemerc Moura de Moraes apresenta o item. Informa que a 312 
CLD está vinculada à Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) e que a resolução apresentada 313 
tem o objetivo de:  “normatizar o uso, o gerenciamento, o acesso e a alocação dos 314 
laboratórios didáticos da UFABC, de forma a garantir o bom andamento de todas as 315 
atividades previstas nos cursos de graduação e otimizar e padronizar a gestão dos 316 
laboratórios didáticos, respeitando suas especificidades”. Acrescenta haver, na UFABC, 317 
cerca de 65 laboratórios didáticos e 100 técnicos de laboratório. Prossegue, elencando, um a 318 
um, os artigos da resolução. Apresenta, ainda, os organogramas dos laboratórios didáticos. 319 
Comenta que as discussões acerca do tema vêm ocorrendo há dois anos, pelo menos. 320 
Finaliza, informando que a equipe que gere os laboratórios convida a comunidade a 321 
colaborar com a gestão, emitindo opiniões e oferecendo sugestões por meio do site da 322 
ProGrad. Professora Itana afirma que, a seu ver, a grande questão referente aos laboratórios 323 
é a alocação didática. Pelo exposto, não está claro como a CDL irá operar nesse sentido. 324 
Desse modo, tem restrições quanto aos artigos 4º e 5º. Professor Pedro Galli acredita não 325 
estar claro como será composta a comissão, pois, dentre os elencados pelo art. 3º, está a: 326 
“Equipe de apoio técnico laboratorial, administrativo e educacional para cada categoria de 327 
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laboratório”. Indaga se todos farão parte da Comissão ou se será apenas um representante de 328 
cada equipe. Ainda, percebe certa redundância no parágrafo 2º do Art. 2º. Bruna cita o 329 
laboratório de prática de ensino do Bloco Alfa, afirmando que os alunos não sabem ao certo 330 
a sua finalidade, uma vez que é dito ser de uso restrito da Filosofia. Na resolução, porém, 331 
fica claro que a intenção é que os laboratórios didáticos sejam compartilhados. Solicita 332 
esclarecimentos quanto a essa dicotomia. Maria Isabel corrobora a fala de professora Itana e 333 
acrescenta lembrar-se do documento, quando discutido em outros âmbitos, mais completo e 334 
abarcando diversas outras questões. Considera que essa versão tenha abandonado seus 335 
aspectos mais elementares. Juliano Marques explica que alguns dispostos foram subtraídos 336 
do documento para que se pudesse avançar, ao menos, na criação da CLD. Deve-se 337 
considerar que as questões referentes à alocação didática são operacionais e não políticas.  338 
Professor Marcos Avila percebe que o intuito dessa resolução é, basicamente, criar a CLD, 339 
para, em outro momento, possa prosseguir-se às normatizações. Entretanto, crê que o Art. 5º 340 
priva o ConsEPE da discussão, delegando-a à Comissão de Graduação (CG). A seu ver, a 341 
questão dos laboratórios ultrapassa a CG, pois abarca tanto o ensino, quanto a pesquisa e a 342 
extensão. Salienta que as discussões ultrapassam os espaços físicos, pois se deve considerar, 343 
também, os equipamentos e insumos. Conclui que, devido à complexidade do assunto, ele 344 
deveria ser discutido pelo ConsEPE. Rail sugere a inclusão, no Art. 1º, de novo inciso: 345 
“Realizar análise e ratificação dos processos de aquisição de equipamentos e materiais 346 
destinados aos laboratórios didáticos, visando buscar sua adequação, bem como a 347 
otimização de recursos”. Explica que tal sugestão dá-se pelo fato de a CLD ser responsável 348 
pela análise e emissão de parecer quanto a compras referentes aos laboratórios didáticos de 349 
graduação. O intuito seria evitar que se façam compras em duplicidade, entre outros, uma 350 
vez que os Centros têm autonomia quanto a suas aquisições. A representante suplente dos 351 
técnicos administrativos, Andréia, apresenta histórico da alocação dos laboratórios. 352 
Considera a resolução importante por incluir os laboratórios no organograma da UFABC. 353 
Opina haver questões de ordem fundamentalmente técnica e demasiada especificidade para 354 
figurarem em uma resolução do ConsEPE. Acrescenta que a CG conta com pessoas 355 
habilitadas para discutir a operacionalização dos laboratórios. Quanto aos laboratórios de 356 
práticas de ensino, comenta serem muito recentes e suas regras de utilização também 357 
deverão ser apreciadas pela CG. Faz alusão à Central Multiusuário, cuja operacionalização 358 
não passa pelo ConsEPE. Professor Daniel Pansarelli mostra-se favorável à inclusão da 359 
categoria “Laboratórios Didáticos de Prática de Ensino” e espera que tal fato auxilie a 360 
resolução de problemas como o levantado pela discente Bruna. Esclarece que o laboratório 361 
por ela mencionado só é utilizado pela Filosofia por ela ser a única licenciatura daquele 362 
câmpus. Pondera que a inexistência de uma coordenação institucional para os laboratórios 363 
gera alguns constrangimentos. Exemplifica, apresentando a situação do laboratório didático 364 
de prática de ensino mencionado pela discente, que permanece fechado, pois os 365 
equipamentos do laboratório foram solicitados por um grupo de docentes que se tornaram 366 
responsáveis, pessoalmente, por sua guarda. Rafael defende a delegação de algumas 367 
decisões à CG, pois essa seria dispensável caso o ConsEPE tome todas as discussões para si. 368 
Professora Itana esclarece ser favorável à delegação da decisão à CG, porém, se esse for o 369 
intuito, deve estar expresso na resolução. Professor Derval ressalta que a questão dos 370 
organogramas não faz parte da proposta, tendo sido apresentado, apenas, para demonstrar a 371 
sistemática já adotada. Explica que se buscou realizar exatamente o que foi colocado pela 372 
professora Itana. Salienta que a instituição da CLD foi sendo construída ao longo de dois 373 
anos e essa resolução busca normatizar de maneira macroscópica a questão dos laboratórios. 374 
Informa, porém, que a outra resolução, mencionada por alguns conselheiros e com toda a 375 
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sistemática apresentada, está formulada, e caso se deseje, poderá ser apresentada ao 376 
Conselho. Entretanto, decidiu-se, na CG, que o processo de normatização da utilização dos 377 
laboratórios seria iniciado com a instituição da CLD e, só então, proceder-se-ia às questões 378 
operacionais mais específicas. Ressalta que, em momento algum, docente ou pesquisador 379 
deixaram de ser atendidos pelos laboratórios sem as devidas justificativas.  Acrescenta que o 380 
Art. 5º está dispondo, exatamente, o que foi colocado por professor Itana.  A dinâmica 381 
adotada atualmente é a de os coordenadores de cursos realizarem a alocação das disciplinas, 382 
que é, então, ratificada pela CLD. Conclui que o que se pretende com a presente resolução é 383 
maximizar a utilização dos laboratórios. Solicita que os termos de responsabilidade 384 
assinados pelos docentes, conforme relatado por professor Pansarelli, sejam encaminhados à 385 
ProGrad para que essa tome para si a responsabilidade pelo laboratório mencionado, 386 
tornando os professores, apenas, corresponsáveis. Ressalta que questões operacionais e de 387 
funcionamento não devem ser trazidas ao ConsEPE, de modo a otimizar as decisões. 388 
Professor Pedro Galli afirma não estar claro, ainda, como se dará a coordenação da CLD. De 389 
acordo com o inciso V do Art. 3º, participar da coordenação a “Equipe de apoio técnico 390 
laboratorial, administrativo e educacional para cada categoria”. Indaga se toda a equipe 391 
integrará a coordenação. O servidor Albemerc explica que a CLD será composta por toda a 392 
equipe técnica. Acrescenta que isso já vem acontecendo na prática, mas a instituição da CLD 393 
poderá oferecer o respaldo institucional de que ela necessita.  Professor Pedro Galli comenta 394 
que o número de integrantes da equipe de coordenação parece-lhe muito grande. Neste caso, 395 
seria necessário que a resolução expusesse como a CLD irá se organizar. Juliano corrobora a 396 
fala de Andréia e expõe que todo o processo deve ser dinâmico e a necessidade de 397 
apreciação pelo ConsEPE ou pela CG impossibilita tal dinamicidade. Salienta que a CG não 398 
possui a adequada representatividade de alunos e técnicos administrativos, o que a torna um 399 
órgão menos democrático que o ConsEPE. Sugere, então, que no Art. 5º seja suprimida a 400 
necessidade de submissão das normas para alocação, acesso e utilização dos laboratórios 401 
didáticos à CG. Professor Edson considera que o parágrafo 2º do Art. 4º deva dispor que 402 
serão ouvidas as coordenações de curso, pois, muitas vezes, a alocação de determinados 403 
laboratórios específicos dá-se por motivos específicos. Acrescenta que a CLD deveria, 404 
ainda, divulgar à comunidade quais são os horários em que os laboratórios estão livres para 405 
que se possa solicitar seu uso. Menciona que alguns laboratórios didáticos dos cursos 406 
específicos foram equipados com recursos do CMCC e, portanto, há uma preocupação em as 407 
disciplinas mais avançadas serem alocadas nesses espaços e isso deve ser considerado pela 408 
CLD. Não havendo mais inscritos, professor Waldman informa que o assunto voltará à pauta 409 
na Ordem do Dia da próxima reunião. Professor Comarú solicita ao ConsEPE que aprecie, 410 
em seguida, o  item 7 do Expediente, que trata da atualização do novo Projeto Pedagógico de 411 
Curso (PPC) do curso de Especialização em Tecnologia e Sistemas de Informação (TSI), 412 
modalidade de Ensino à Distância, considerando a iminência do término do prazo para a 413 
entrega do projeto à Universidade Aberta do Brasil (UAB). Solicitação acatada. Atualização 414 
do novo Projeto Pedagógico de Curso (PPC) do curso de Especialização em Tecnologia e 415 
Sistemas de Informação (TSI), modalidade de Ensino a Distância. Professor Guiou 416 
Kobayashi apresenta o contexto histórico. Afirma que a primeira versão do projeto 417 
pedagógico passou pelo ConsUni em julho de 2009 e a segunda versão no ano de 2011. O 418 
curso de Especialização em Tecnologia e Sistemas de Informação (TSI) iniciou-se no ano de 419 
2010 e a segunda turma teve início em 2012. Destaca que o objetivo dessa discussão é a 420 
atualização da terceira versão do projeto pedagógico. Menciona que, na nova versão, não há 421 
alterações de caráter pedagógico, ou seja, referentes a disciplinas, carga horária ou ementas. 422 
Cita outras características do documento: 1) não determina o número total de alunos, a 423 
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quantidade de alunos por turma ou quantidade e localização dos polos; 2) objetiva 424 
flexibilizar as condições de oferta do curso para facilitar o atendimento às condições 425 
mínimas dos Editais da Universidade Aberta; 3) possibilita a oferta regular e anual, evitando 426 
perdas de alunos por reprovação em uma única disciplina; 4) suprime os nomes dos docentes 427 
do curso, uma vez que há alterações ao longo dos dois anos de cada oferta; 5) transfere as 428 
ementas das disciplinas para o Anexo, uma vez que cursos da área tecnológica exigem 429 
constante atualização e modernização. Durante as discussões, o representante dos discentes 430 
da pós-graduação, Josué, faz questionamentos quanto às taxas de evasão e reprovação de 431 
disciplinas e se há a possibilidade de um aluno cursar disciplinas em polos diferentes. A esse 432 
questionamento, o relator explica que, a taxa de evasão é de cerca de 30%. No caso das 433 
reprovações, permitiu-se, apenas, que alunos que não concluíram a disciplina “Trabalho de 434 
Conclusão de Curso (TCC)” a refizessem. Lídia Pereira explica que, na página 4, consta que, 435 
eventualmente, edições poderão ser ofertadas pela Pró-Reitoria de Extensão (ProEx). No 436 
entanto, existem normatizações internas quanto à oferta de cursos na modalidade Ensino à 437 
Distância (EaD), que dizem respeito a bolsas financiadas pela UAB. É necessário organizar 438 
o processo, não sendo viável que ele conste no projeto pedagógico. Acrescenta ainda, sobre 439 
o público alvo, que, de acordo com a última edição exigia-se dos ingressantes a formação na 440 
área de exatas, no entanto, a formação da maioria dos alunos era em Administração, porém 441 
com experiência na área de sistemas. Questiona a disposição dessa informação na nova 442 
edição. Expõe que, na página 4 está escrito “o corpo docente será composto por docentes da 443 
UFABC....” porém, na página 19 consta “necessariamente pelo menos 50% do corpo 444 
docente do curso deverá ser composto por docentes da UFABC”. Sugere correção, pois há 445 
certa discrepância. Ainda na página 19 questiona o seguinte texto: “O corpo docente do 446 
curso será composto, preferencialmente, por docentes com o título de Doutor ou 447 
Especialistas reconhecidos em sua área”. Explica que, de acordo com a Resolução do 448 
Ministério da Educação (MEC) o mínimo de 50% do corpo docente deve possuir o título de 449 
Mestre. Professor Edson Pimentel menciona redação: “A oferta de vagas serão estruturadas 450 
em turmas de 40 a 50 alunos, e estas turmas serão localizadas em pólos que deverão ser 451 
estabelecidos em cada oferta...” e sugere a retirada dos números 40 e 50, pois o número 452 
máximo de alunos é 30.  Sugere ainda, a retirada das palavras “mais ou menos” do trecho: 453 
“a UFABC oferecerá aproximadamente 200 vagas para cada oferta (edição), podendo 454 
variar para mais ou menos dependendo de fatores como a demanda existente, condições de 455 
financiamento da oferta...”, de modo que o texto fique mais claro. O relator acata todas as 456 
propostas. Professor Daniel Pansarelli questiona a restrição da formação para o aluno poder 457 
matricular-se. Professora Itana explica que, há restrição quanto à atuação e não à área de 458 
formação. Quanto à exigência da experiência na área de Informática, Lídia considera 459 
interessante, contudo, avalia a tarefa como operacionalmente árdua. Professor Edson propõe, 460 
na página 5, a retirada das palavras “de outras áreas exatas” no trecho: “O curso de 461 
Especialização em Tecnologias e Sistemas de Informação da UFABC é destinado aos 462 
graduados em nível superior em cursos da área de exatas, particularmente da área de 463 
informática e afins, e graduados em nível superior de outras áreas de exatas, desde que 464 
tenha experiência profissional na área de informática e familiaridade com sistemas de 465 
informação....”. Proposta acatada pelo relator. No ensejo, professor Waldman questiona se 466 
uma pessoa formada na área da Administração não teria a possibilidade realizar o curso. 467 
Professor Edson Pimentel considera complexa a análise de documentos para comprovação 468 
de experiência na área de Informática. Porém, percebe a importância de haver profissionais 469 
com formação em outras áreas. Nesse sentido, Lídia reforça ser demasiado complexa a 470 
comprovação de experiência na área do curso. Assim, sugere que se estabeleça um rol de 471 
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áreas que poderão ser consideradas, visto que a área de Informática é muito ampla. Professor 472 
Arnaldo, considerando o avançado das horas, sugere que se passe aos encaminhamentos e 473 
que o demandante comprometa-se a enviar para análise deste Conselho possíveis 474 
atualizações com mais antecedência. Professor Guiou concorda. Findas as discussões, 475 
professor Waldman submete à votação a passagem do assunto para a Ordem do Dia. 476 
Proposta secundada. Aprovada por unanimidade. Encaminha, então, o documento para 477 
votação. Aprovado com 17 votos favoráveis e 1 abstenção. Encerrada a votação, professores 478 
Arnaldo e Gilberto, diretores do CCNH e CECS, respectivamente, despedem-se dos 479 
presentes, comunicando ser esta a última sessão do ConsEPE da qual participam como 480 
diretores de Centro. Professor Waldman agradece a participação e a contribuição de ambos 481 
no ConsEPE. Como nenhum dos participantes desejasse fazer uso da palavra, o magnífico 482 
reitor agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às 18h20. Do que para constar, nós, 483 
Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão de Conselhos, Aline Bella e Thiene Pelosi 484 
Cassiavillani, assistentes em administração da Secretaria-Geral, em conjunto com a 485 
Secretária-Geral, lavramos e assinamos a presente Ata aprovada pelo presidente, professor 486 
Helio Waldman e pelos demais presentes à sessão. 487 
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