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Ata nº 1/2014/Ordinária/Cons
 
Aos 04 dias do mês de fevereiro1 
1º andar, Bloco A, Torre 2 
Estados, 5001, Bangu, Santo André, realizou3 
Pesquisa e Extensão (ConsEPE) da UFABC de 2014 
magnífico reitor, professor  He5 
Gustavo Martini Dalpian, vice6 
administrativos; Ana Maria Pereira Neto, representante docente do Centro de Engenharia, 7 
Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS);8 
docente do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Annibal Hetem J9 
diretor do CECS; Bruna Ferraz Braga, representante dos discentes de graduação;10 
Pansarelli, vice-coordenador do Bacharelado em Ciências e Humanidades (BC&H);11 
Consonni, substituta do pró12 
Costa Mattos, representante docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH);13 
Itana Stiubiener, representante docente do CMCC;14 
coordenadores dos cursos de graduação;15 
CECS; João Manuel M. Coutinho, representante discente da graduação16 
Silva dos Santos, representante discente da pós17 
representante discente da pós18 
Werner Capelle, pró-reitor de19 
discente de graduação (até as 15h33); 20 
CCNH; Maria Isabel Mesquita V. Delcolli, representante dos técnicos administrativos;21 
Galli Mercadante, representante docente do CCNH;22 
extensão; Rafael Oliveira Senedese Cenedes, representante discente da graduação; Rail 23 
Ribeiro Filho, representante dos técnicos administrativos;24 
substituto do pró-reitor de pós25 
CMCC; Ronei Miotto, diretor do CCNH;26 
Ciências e Tecnologia (BC&T). 27 
discente da graduação; Marcos Duarte, representante dos28 
Não-votantes: Soraya Cordeiro, secretária29 
de Conselhos. Apoio administrativo:30 
assistentes em administração da Secretaria31 
técnicos administrativos; Juliano Marques Nunes, representante suplente dos técnicos 32 
administrativos; Kelly Annes, representante suplente discente de pós33 
Pereira, docente do CECS; 34 
Helena Alvim e Miriam Pacheco Silva, docente35 
Barboza de Jesus, discente36 
suplente dos discentes de graduação. Havendo quórum legal, o magnífico reitor, professor 37 
Hélio Waldman, inicia a sessão às 14h23. 38 
conselheiros: 1) professor Wesley homenageia a professora D39 
pelo trabalho realizado na Pró40 
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Ordinária/ConsEPE 

fevereiro do ano de 2014, no horário das 14h, na S
Bloco A, Torre I da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos 

Estados, 5001, Bangu, Santo André, realizou-se a I sessão ordinária do Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão (ConsEPE) da UFABC de 2014, previamente convocada e presidida pelo

essor  Helio Waldman, com a presença dos seguintes 
Gustavo Martini Dalpian, vice-reitor; Ana Lúcia Crivelari, representante dos técnicos 

Ana Maria Pereira Neto, representante docente do Centro de Engenharia, 
ias Sociais Aplicadas (CECS); André Mascioli Cravo, representante 

docente do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Annibal Hetem J
Bruna Ferraz Braga, representante dos discentes de graduação;

ordenador do Bacharelado em Ciências e Humanidades (BC&H);
pró-reitor de graduação; Edson Pimentel, diretor do CMCC;

Costa Mattos, representante docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH);
er, representante docente do CMCC; Jabra Haber, representante dos 

cursos de graduação; Jeroen Schoenmaker, representante docente do 
João Manuel M. Coutinho, representante discente da graduação (após as 15h33)

Santos, representante discente da pós-graduação; Karina Kaori Nakama, 
representante discente da pós-graduação; Klaus Frey, representante docente do CECS;

reitor de pesquisa; Leandro de Souza Lima, representante suplente 
e graduação (até as 15h33); Marcos de Abreu Avila, representante docente do 

Maria Isabel Mesquita V. Delcolli, representante dos técnicos administrativos;
Galli Mercadante, representante docente do CCNH; Plínio Zornoff Tábuas, pró

Rafael Oliveira Senedese Cenedes, representante discente da graduação; Rail 
Ribeiro Filho, representante dos técnicos administrativos; Roberto Serra de Menezes, 

reitor de pós-graduação; Rodrigo Fresneda, representante docente do 
Ronei Miotto, diretor do CCNH; Wesley Góis, coordenador do Bacharelado em

Ciências e Tecnologia (BC&T). Ausentes: Aloá Dandara de Oliveira de Souza, representante 
Marcos Duarte, representante dos coordenadores de pós

: Soraya Cordeiro, secretária-geral; Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão 
Apoio administrativo: Daniely Dias Campos e Thiene Pelosi Cassiavillani, 

assistentes em administração da Secretaria-Geral; Andréia Silva, representant
técnicos administrativos; Juliano Marques Nunes, representante suplente dos técnicos 
administrativos; Kelly Annes, representante suplente discente de pós
Pereira, docente do CECS; Marcela Sorelli, substituta do pró-reitor 

Miriam Pacheco Silva, docentes do CCNH; Saulo Marx de Paiva
discentes da graduação; Thiago Morais Ceratti Ribeiro, representante 

suplente dos discentes de graduação. Havendo quórum legal, o magnífico reitor, professor 
Hélio Waldman, inicia a sessão às 14h23. Informes da Reitoria: Não há. 

rofessor Wesley homenageia a professora Denise Consonni, agradecendo 
pelo trabalho realizado na Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) e junto à 

 

na Sala dos Conselhos, 
da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos 

sessão ordinária do Conselho de Ensino, 
, previamente convocada e presidida pelo 

com a presença dos seguintes conselheiros: 
Ana Lúcia Crivelari, representante dos técnicos 

Ana Maria Pereira Neto, representante docente do Centro de Engenharia, 
André Mascioli Cravo, representante 

docente do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Annibal Hetem Júnior, 
Bruna Ferraz Braga, representante dos discentes de graduação; Daniel 

ordenador do Bacharelado em Ciências e Humanidades (BC&H); Denise 
Edson Pimentel, diretor do CMCC; Fernando 

Costa Mattos, representante docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); 
Jabra Haber, representante dos 

Jeroen Schoenmaker, representante docente do 
(após as 15h33); Josué 

Karina Kaori Nakama, 
Klaus Frey, representante docente do CECS; Klaus 

pesquisa; Leandro de Souza Lima, representante suplente 
Marcos de Abreu Avila, representante docente do 

Maria Isabel Mesquita V. Delcolli, representante dos técnicos administrativos; Pedro 
Plínio Zornoff Tábuas, pró-reitor de 

Rafael Oliveira Senedese Cenedes, representante discente da graduação; Rail 
Roberto Serra de Menezes, 

Rodrigo Fresneda, representante docente do 
Wesley Góis, coordenador do Bacharelado em 

Aloá Dandara de Oliveira de Souza, representante 
coordenadores de pós-graduação. 

geral; Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão 
e Thiene Pelosi Cassiavillani, 

Andréia Silva, representante suplente dos 
técnicos administrativos; Juliano Marques Nunes, representante suplente dos técnicos 
administrativos; Kelly Annes, representante suplente discente de pós-graduação; Luciana 

reitor de pesquisa; Márcia 
do CCNH; Saulo Marx de Paiva e Tamires 

Ribeiro, representante 
suplente dos discentes de graduação. Havendo quórum legal, o magnífico reitor, professor 

Não há. Informes dos 
enise Consonni, agradecendo 

Reitoria de Graduação (ProGrad) e junto à Coordenação do 
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Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T). Parabeniza toda a equipe que trabalhou nas 41 
matrículas, principalmente na primeira chamada quando foram recebidos aproximadamente 42 
1500 alunos. Agradece a conselheira Maria Isabel, pela iniciativa de convidar discentes como 43 
colaboradores na recepção dos novos alunos e seus pais. Por fim, aponta um fato negativo 44 
ocorrido no recebimento dos calouros, situação em que foi presenciada uma docente da 45 
Instituição, conversando de forma desagradável com pais e alunos, expondo experiências 46 
negativas da UFABC. Opina que gestores da UFABC devem receber da melhor forma 47 
possível os ingressantes e seus familiares; 2) o representante dos discentes de graduação, 48 
Rafael, endossa as palavras do professor Wesley, repudiando o ocorrido. Acrescenta que 49 
houve situações em que docentes expuseram aos membros discentes da comunidade 50 
acadêmica o fato de a UFABC não ter tradição, aconselhando-os a trocá-la por outras 51 
universidades mais tradicionais. Solicita que o acesso à página dos Conselhos no site da 52 
UFABC seja facilitado, ao que professor Dalpian informa que link que dá acesso à página dos 53 
Conselhos já se encontra na página inicial do site da UFABC. Relata ainda um caso de furto 54 
sofrido por uma aluna, dentro da UFABC, e que ela está encontrando dificuldades no acesso 55 
às imagens de segurança e à solução do problema. Por fim, solicita esclarecimentos acerca da 56 
exposição do currículo de um discente de graduação em sessão anterior do Conselho, sem 57 
prévia autorização do aluno. Professor Waldman pontua que essa situação é omissa devendo 58 
ser julgado pelo próprio Conselho, mas acredita que os conselheiros tenham esse direito, uma 59 
vez que são necessários subsídios para sua tomada de decisão; 3) a representante dos técnicos 60 
administrativos, Maria Isabel, aponta a discente Fernanda do Prado Vieira como responsável 61 
pela ideia da participação dos alunos veteranos no recebimento dos ingressantes.  Informa que 62 
42 discentes da graduação foram treinados em um dia para realizar esse trabalho. Por fim, 63 
pontua que a iniciativa foi bem recebida pelos ingressantes; 4) professores Edson Pimentel e 64 
Ronei Miotto solicitam que os itens 3, 4 e 5 do Expediente sejam promovidos a Ordem do 65 
Dia, de modo a agilizar o processo de contratação dos professores. Solicitações secundadas e 66 
aprovadas com 1 abstenção; 5) o representante dos técnicos administrativos, Rail, informa ter 67 
sido muito produtiva a participação dos docentes no momento da matrícula, especialmente do 68 
CECS. Comunica, também, que a segunda chamada pelo Sistema de Seleção Unificada 69 
(SiSU) encerra-se hoje e a terceira chamada será realizada no final de fevereiro. Acrescenta 70 
que na primeira chamada houve cerca de 1500 matriculados e, após a segunda chamada, o 71 
número atingiu aproximadamente 1600 matriculados. Informa que, ao final do ano de 2011, o 72 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) criou a rede “Instituições 73 
Públicas Federais de Ensino Superior (IPFES)”, a qual a UFABC aderiu. O objetivo dessa 74 
rede é acompanhar o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), porém em seu primeiro 75 
ano, a rede não foi muito ativa e teve como representantes das instituições os próprios 76 
Reitores, no caso o professor Waldman. No ano de 2013, o INEP contatou as instituições e 77 
solicitou que indicassem representantes a fim de se ter uma rede mais atuante. Da UFABC 78 
foram indicados os seguintes representantes: os técnicos administrativos Rail Ribeiro e Renata 79 
Coelho e a docente Raquel Ribeiro. Na última reunião de 2013, o INEP fez uma homenagem 80 
aos participantes entregando uma placa honrosa como agradecimento. No ensejo, repassa a 81 
placa ao professor Waldman; 6) a representante dos técnicos administrativos, Maria Isael, 82 
passa a palavra às professoras Márcia Helena Alvim e Miriam Pacheco Silva, da Comissão do 83 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). Professora Mirian informa 84 
que o programa teve início há quatro anos e encerrará o primeiro projeto no final de fevereiro, 85 
iniciando um novo em março. O primeiro projeto aprovado em 2010 teve como título: 86 
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“Integração Escola - Universidade na Formação de Professores em Ciências e Matemática”, 87 
com subprojetos nas áreas de Biologia, Física, Matemática e Química e em 2011 teve 88 
aprovado o projeto: “Formação de Professores de Filosofia, Ciências e Matemática em 89 
contextos colaborativos”, com subprojetos nas áreas de Biologia, Filosofia, Física, 90 
Matemática e Química. Atualmente, disponibilizam-se 120 vagas de bolsista, entre discentes 91 
de graduação, docentes atuantes no Ensino Médio, docentes da UFABC, coordenadores de 92 
gestão e institucional. A atuação dos projetos deu-se em Escolas Estaduais das cidades de 93 
Santo André e São Caetano. Informa, que a verba disponibilizada para os quatros anos do 94 
projeto foi de R$ 2,9 milhões, distribuídos em material de consumo, pagamento de passagens 95 
e diárias, serviços de terceiros, e pagamento de bolsas. Passa a palavra à professora Márcia, 96 
que explana sobre o novo projeto que iniciará em março. Informa que esse foi aprovado em 97 
dezembro de 2013, com duração de 48 meses, sendo seis subprojetos nas áreas de Biologia, 98 
Filosofia, Física, Matemática, Química e Interdisciplinar. No total serão 130 bolsas para 99 
licenciandos, 22 para supervisores e 23 de coordenação, com orçamento previsto em R$ 4,5 100 
milhões para bolsas e custeios. Nesta edição serão incluídas escolas de São Bernardo do 101 
Campo. Professora Miriam finaliza, citando a importância do programa na UFABC e sua 102 
contribuição pelo aumento na procura dos cursos de licenciatura; 7) professor Ronei Miotto 103 
parabeniza a equipe do PIBID e afirma que o programa veio para agregar muito à UFABC. 104 
Solicita maior apoio ao projeto, fortalecendo-o e ampliando-o. Professor Waldman ressalta 105 
que o programa direciona-se a uma das áreas mais críticas do país, a educação. Ainda, a 106 
questão da educação básica mostra-se um ponto vulnerável para as universidades brasileiras. 107 
Parabeniza os responsáveis, fazendo votos de que o programa continue contribuindo para a 108 
solução dos problemas da educação brasileira. Ordem do Dia: Ata da XI sessão ordinária de 109 
2013, realizada no dia 3 de dezembro de 2013. Professor Ronei Miotto solicita a 110 
complementação do nome da comissão citada na linha 141. Alteração acatada. Após votação, 111 
a ata, com alterações, é aprovada por unanimidade. Minuta de Resolução que substitui as 112 
Resoluções ConsEP nº 12 e nº 60 e regulamenta a criação do Comitê de Estágios e o 113 
procedimento para a realização de Convênio de Cooperação de Estágio para alunos de 114 
graduação da UFABC. Professor André Cravo pontua que o documento é a compilação das 115 
Resoluções nº12 e nº 60, sem mudanças significativas no conteúdo. Sugere duas alterações de 116 
conteúdo ortográfico: a) no Art. 1º, inciso VI onde lê-se: "[...] apoiar quando houver demanda, 117 
as visitas técnicas dos alunos dos cursos de [...]”, leia-se “[...] apoiar, quando houver demanda, 118 
as visitas técnicas dos alunos dos cursos de [...]”; b)  no Art. 2º, Parágrafo único onde lê-se: 119 
“Caberá ao pró-reitor de graduação, a indicação, por meio de portaria, do coordenador e dos 120 
membros do Comitê de Estágios, incluindo pelo menos um docente vinculado aos cursos de 121 
licenciatura da universidade”, leia-se “Caberá ao pró-reitor de graduação a indicação, por meio 122 
de portaria, do coordenador e dos membros do Comitê de Estágios, incluindo pelo menos um 123 
docente vinculado aos cursos de licenciatura da universidade”. Finaliza informando ser seu 124 
parecer favorável à aprovação da resolução. Sem discussões, o documento com as alterações 125 
sugeridas pelo relator é aprovado por unanimidade. Minuta de Resolução que institui o Curso 126 
de Inserção Universitária (CIU) da UFABC. Professor Wesley narra histórico das discussões 127 
ocorridas sobre o assunto e emite parecer favorável à aprovação do documento, sem 128 
alterações. Observa que o CIU não é suficiente para tutoria dos alunos e sugere que o 129 
ConsEPE crie estratégias para reforço dos alunos ingressantes. Professora Itana sugere que 130 
sejam resgatadas as disciplinas de base, especialmente no reforço à matemática. O 131 
representante dos discentes de graduação, Rafael, solicita que seja realizada uma análise dos 132 
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alunos que participaram do CIU e o impacto em seu rendimento escolar, ao que professor 133 
Wesley informa que esse estudo já foi realizado e os indicadores podem ser verificados junto 134 
à Comissão de Graduação. Professor Waldman recomenda que os conselheiros busquem os 135 
dados do referido teste. Não havendo mais discussões, encaminha-se o documento para 136 
votação. Aprovado sem alterações por unanimidade. Minuta de Resolução que revoga e 137 
substitui a Resolução ConsEP nº 19, que estabelece normas para admissão de professores 138 
visitantes. Professor Rodrigo Fresneda relata que sua avaliação se baseou nas discussões do 139 
Expediente deste Conselho; esclarece alguns pontos do documento e sugere as alterações: a) 140 
no Art. 14, Inciso II, onde se lê “[...] analisar o plano de trabalho/projeto de pesquisa e outras 141 
provas estabelecidas para o Processo Seletivo Simplificado”  leia-se “[...] analisar as provas 142 
estabelecidas para o Processo Seletivo Simplificado” ; b) no Art. 15, Inciso II, onde se lê “análise 143 
do plano de trabalho/projeto [...]” leia-se “prova de análise do plano de trabalho/projeto [...]”; 144 
c) no Art. 11, onde se lê “As inscrições poderão ser feitas exclusivamente via SEDEX ou similar, 145 
com a data máxima de postagem até o último dia de inscrição.”, leia-se “As inscrições poderão 146 
ser feitas pessoalmente, por correio eletrônico, ou via SEDEX ou similar com a data máxima de 147 
postagem até o último dia de inscrição". Sugere também, que seja solicitado parecer jurídico 148 
sobre o enquadramento salarial. Por fim, apresenta parecer favorável à aprovação com as 149 
alterações sugeridas. A secretária-geral, Soraya, informa que as inscrições são feitas via 150 
SEDEX, para manter uniformização nos procedimentos e evitar problemas como os que 151 
ocorreram no passado e, por isso, não acata a sugestão e quanto ao parecer jurídico, expõe que 152 
se o Conselho optar pela necessidade, será solicitado à Procuradoria Jurídica (PJ). A 153 
representante dos técnicos administrativos, Ana Crivelari, apresenta as seguintes observações: 154 
a) no Art. 4º, a solicitação é feita pelos Conselhos de Centro, porém observa que, na prática, 155 
essa solicitação é feita pela Coordenação de Curso; b) no Art. 5º, Inciso III, há dubiedade de 156 
entendimento quanto à finalidade da contratação do professor; c) no Art. 9º, sugere melhorar a 157 
redação sobre a submissão do edital ao ConsUni; d) no Art. 13, a Comissão de Seleção é 158 
indicada pelo Conselho de Centro, mas, na prática, essa indicação é feita pela Coordenação do 159 
Curso, sendo homologada pelo Conselho do Centro; e) especificar as condições de 160 
afastamento de professor visitante. Professor Waldman sugere a retirada de pauta para o 161 
encaminhamento à Procuradoria Jurídica para emissão de parecer acerca dos pontos que 162 
suscitam dúvida. Professor Marcos sugere alteração no Art. 13, com a inclusão de um 163 
segundo parágrafo, a fim de se evitar conflitos de interesse profissional. A representante 164 
suplente dos técnicos administrativos, Andréia, propõe que o ConsEPE delegue a outra 165 
instância a aprovação do processo. Professor Ronei corrobora a retirada de pauta e solicita 166 
manter a aprovação das bancas pelos Conselhos de Centros. A representante dos técnicos 167 
administrativos, Maria Isabel, sugere que seja apresentado um relatório anual aos Conselhos 168 
em que sejam elencadas as contratações de professores visitantes, dispensando a necessidade 169 
de inclusão das homologações nas pautas. Propõe que o parágrafo único do Art. 10 seja 170 
alterado, por não haver necessidade de o edital ser impresso, uma vez que não há inscrição 171 
presencial. Sem mais sugestões, o assunto retornará à pauta de uma sessão ordinária, na 172 
Ordem do Dia, assim que emitido parecer jurídico. Homologação professor visitante na área 173 
de Compiladores e Paradigmas de Programação: Mirtha Lina Fernández Venero – referente 174 
ao Edital nº 119/2013-CMCC. Professor Edson Pimentel apresenta informações referentes ao 175 
edital e aos candidatos participantes do concurso, sendo a primeira colocada, a professora 176 
Mirtha Lina Fernández Venero. Não havendo discussões, nem manifestações contrárias, o 177 
item é considerado aprovado. Homologação professor visitante na área de Ciência da 178 
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Computação: Luis Arturo Perez Lozada – referente ao Edital nº 121/2013-CMCC. Professor 179 
Edson Pimentel comenta sobre o edital e que o candidato Luis Arturo Perez Lozada foi o 180 
único aprovado. Professor Marcos aponta que o concurso tem vigência de 1 ano e, nesse 181 
período, se o candidato aprovado não assumir, não poderá ser realizado outro concurso. Sem 182 
mais discussões, encaminha-se o item para votação. Aprovado por unanimidade. 183 
Homologação professor visitante na área de Física: Rone Peterson Galvão de Andrade – 184 
referente ao Edital nº 108/2013-CCNH. Professor Ronei informa tratar-se de um concurso 185 
com duas vagas na área de Física Geral, havendo quatro candidatos classificados. Após 186 
esclarecimentos e não havendo manifestações contrárias, o item é considerado aprovado. 187 
Expediente: Proposta de Recomendação para instituição de Grupo de Estudo para verificar a 188 
viabilidade de criação da Escola de Idiomas da UFABC. Professor Eduardo Guéron, assessor 189 
de Relações Internacionais, apresenta a Proposta de Recomendação, informando que ela foi 190 
elaborada a fim de se buscar meios de atender à demanda da comunidade universitária por 191 
cursos de idiomas. Acrescenta que a redação foi elaborada coletivamente em uma reunião 192 
entre servidores envolvidos com o ensino de idiomas na UFABC e alguns discentes. 193 
Professora Itana questionou a presença de funcionários terceiros no Grupo de Estudo (GE), 194 
havendo dúvida quanto à legalidade dessa participação, uma vez que a UFABC não possui 195 
ingerência sobre tais funcionários. Foram apresentadas as seguintes sugestões: a) necessidade 196 
de se estabelecer um prazo para finalização do estudo; b) definição da presidência do GE; e c) 197 
definição de endereçamento da Recomendação à Reitoria. Professor Waldman pontuou que, 198 
apesar de as moções e recomendações serem, via de regra, aprovadas em uma única sessão, 199 
houve diversas observações e recomendações de aprimoramento. Assim, o documento 200 
retornará na Ordem do Dia da próxima sessão ordinária. Minuta de Resolução que revoga e 201 
substitui a Resolução ConsEPE nº 134, bem como seu anexo, que instituiu o Regimento 202 
Interno da Comissão de Graduação (CG) da UFABC. Professor Jabra explica que propôs a 203 
mudança no Regimento Interno da CG com o intuito de otimizar as discussões, uma vez que, 204 
por diversas vezes, não se tem obtido quórum mínimo nas reuniões. Elenca as propostas de 205 
alteração: a) perda de mandato de membros eleitos, caso haja ausência sem justificativa em 206 
mais de três sessões ao longo de um ano; b) alteração do quórum mínimo para 20% para 207 
discussões e 50% para deliberações; c) para os docentes titular e suplente das coordenações 208 
dos cursos de graduação, em caso de impedimento justificado de comparecer às reuniões, 209 
possibilidade de indicação formal de um representante docente credenciado ao respectivo 210 
curso para substituí-lo em determinada sessão.  Em discussão, os conselheiros apresentaram 211 
as seguintes propostas e comentários: a) Ana Crivelari propõe que o quórum mínimo para 212 
deliberação seja a maioria absoluta dos membros, ou seja, 50% + 1; também, para os 213 
membros natos, que possam perder seus mandatos, nos mesmos termos utilizados para os 214 
membros eleitos; ainda, no que se refere à indicação de docentes para representar os 215 
coordenadores dos cursos de graduação, que esses façam parte das coordenações de curso; b) 216 
professor Ronei Miotto encaminha proposta de retirada de pauta do item, uma vez que há item 217 
a ser apreciado pelo Conselho Universitário (ConsUni) que trata de nova estruturação da CG, 218 
por meio de substituição da Resolução ConsUni nº 47. Professora Denise defende a 219 
permanência do item na pauta, explicando que o item da pauta do ConsUni mencionado por 220 
professor Ronei visa a uma nova estruturação da CG, enquanto o presente item tem o objetivo 221 
de otimizar o que ocorre nas reuniões, independente de como será a nova estruturação. 222 
Acrescenta ser imperioso que a CG seja mais bem organizada. Encaminha-se para votação a 223 
retirada do assunto de pauta: 10 votos favoráveis e 17 contrários. O assunto permanece em 224 
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discussão. Diversos conselheiros fazem reflexões acerca da diminuição do quórum e das 225 
responsabilidades de membros eleitos e natos dos diversos fóruns da UFABC. Não havendo 226 
mais propostas de aprimoramento do documento e findas as discussões, professor Waldman 227 
informa que o assunto retornará à Ordem do Dia da próxima reunião. Proposta de plano de 228 
curso de pós-graduação stricto sensu em Engenharia e Gestão da Inovação em nível de 229 
mestrado e doutorado. Professor Serra relata histórico da proposta. Passa a palavra para a 230 
professora Luciana Pereira, coordenadora da proposta, que enfatiza o caráter interdisciplinar 231 
do Programa, sua área de avaliação junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 232 
Nível Superior (CAPES): Engenharia, Tecnologia e Gestão e seus níveis: mestrado acadêmico 233 
e doutorado. Comenta acerca do contexto da Inovação na Teoria Econômica, do escopo do 234 
Programa e das linhas de pesquisa: a) Design da Tecnologia e da Engenharia; e b) Gestão da 235 
Tecnologia e da Inovação. Por fim, informa que o programa é composto por doze docentes, 236 
sendo nove da UFABC e três externos. Diversos conselheiros parabenizam a docente pela 237 
proposta, seu caráter inovador e sua aproximação às empresas e sua interlocução com o novo 238 
Bacharelado em Artes e Tecnologia. Levantam-se, ainda, questões acerca do Mestrado 239 
Profissionalizante e do aspecto positivo de vincular novos docentes da UFABC à pós-240 
graduação. Findas as discussões, professor Waldman parabeniza os proponentes, salientando a 241 
importância de programas de inovação para o país e informa que o item voltará à Ordem do 242 
Dia da próxima sessão. Sendo sua última reunião na presidência do ConsEPE, ele despede-se 243 
dos conselheiros, enaltecendo a importância do Conselho para a evolução da Universidade e 244 
para a organicidade de seu projeto pedagógico. Faz votos de sucesso ao próximo presidente, 245 
professor Klaus Werner Capelle e agradece a todos os conselheiros que passaram por sua 246 
gestão. Como nenhum dos participantes desejasse fazer uso da palavra, o magnífico reitor 247 
agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às 18h10. Do que para constar, nós, 248 
Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão de Conselhos, Aline Santiago Barboza e Daniely 249 
Dias Campos, assistentes em administração da Secretaria-Geral, em conjunto com a 250 
secretária-geral, lavramos e assinamos a presente Ata aprovada pelo presidente, professor 251 
Helio Waldman e pelos demais presentes à sessão. 252 
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